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1 Innledning

Under den internasjonale sjøfartsorganisasjon 
(International Maritime Organization - IMO) ble 
det i 2005 vedtatt protokoll av 14. oktober 2005 til 
Konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart 
(Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Maritime Navigation- SUA-
konvensjonen 1988) (Skipsfartsprotokollen 2005).

SUA-konvensjonen er ikke bare en konvensjon 
om sikkerheten ved skipsfart, men også en av 
FNs anti-terrorkonvensjoner. Skipsfartsprotokol-
len 2005 har som formål å styrke SUA-konvensjo-
nen som et anti-terrorinstrument ved å utvide lis-
ten over handlinger statspartene er pålagt å krimi-
nalisere. Dette dreier seg om terrorhandlinger 
med tilknytning til skipsfart samt nye straffebe-
stemmelser mot spredning av masseødeleggelses-
våpen og materiale som kan brukes til utvikling av 

slike våpen. Det ble også etablert et regime for 
bording av skip ved mistanke om overtredelse av 
noen av straffebestemmelsene i protokollen. 

Det ble også vedtatt en revisjonsprotokoll 
(Plattformprotokollen 2005), protokoll av 14. okto-
ber 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjem-
pelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen 
(Plattformprotokollen 1988). Revisjonen av denne 
protokollen styrker den som et anti-terrorinstru-
ment ved å ta inn ytterligere straffebestemmelser 
mot terrorhandlinger med tilknytning til faste 
plattformer plassert på kontinentalsokkelen.

Protokollene trådte i kraft 28. juli 2010.
Norge undertegnet protokollene 14. februar 

2006 med forbehold om ratifikasjon. Det foreslås 
at Norge nå ratifiserer protokollene. Gjennomfø-
ring av Skipsfartsprotokollen 2005 krever lovend-
ring. I tillegg antas protokollene å være av særlig 
viktighet. Stortingets samtykke til ratifikasjon av 
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protokollene er derfor nødvendig i medhold av 
Grunnlovens § 26 annet ledd.

Protokollene i engelsk originaltekst med over-
settelse til norsk følger som trykte vedlegg til pro-
posisjonen.

2 Protokollenes tilblivelse og 
hovedinnhold

2.1 Forhandlingene og vedtakelsen

Etter terroranslagene mot USA 11. september 
2001 ble det tatt initiativ til revisjon av SUA-kon-
vensjonen 1988 og Plattformprotokollen 1988. 
Med revisjonen ble det inntatt ytterligere straffe-
bestemmelser mot terrorhandlinger med tilknyt-
ning til skipsfart eller faste plattformer på konti-
nentalsokkelen. I tillegg ble det etablert et regime 
for bording av skip.

Norge deltok aktivt i forhandlingene om proto-
kollene, og fikk godt gjennomslag for nasjonale 
posisjoner i det endelige forhandlingsresultatet. 
Fra norsk side var ivaretakelse av flaggstatsprin-
sippet viktig, herunder at skip ikke skal kunne 
bordes eller ransakes av andre konvensjonsparter 
uten flaggstatens uttrykkelige tillatelse. Videre 
ble det lagt vekt på at erstatningsreglene ble utfor-
met så klart som mulig og ble vide nok til å kunne 
dekke enhver form for tap som følge av bordings-
aksjoner mot skip. Det var også avgjørende at 
rettssikkerheten ble ivaretatt ved utformingen av 
de nye straffebestemmelsene, ved at disse ble 
utformet så klart og tydelig som mulig og ikke ble 
uforholdsmessig vidtgående.

To endringsprotokoller for henholdsvis skips-
fart og plattformer ble vedtatt på en diplomatkon-
feranse i regi av IMO 10.-14. oktober 2005. 

3 Nærmere om de enkelte 
bestemmelser i protokollene

3.1 Skipsfartsprotokollen 2005

Fortalen viser til den faren som terrorhandlinger 
kan utgjøre for internasjonal fred og sikkerhet og 
til statenes vilje og plikt til å bekjempe terrorhand-
linger og spredning av masseødeleggelsesvåpen. 
Det pekes i denne forbindelse særskilt på Sikker-
hetsrådets resolusjon 1368 (2001), 1373 (2001) og 
1540 (2004). Ettersom protokollen berører skips-
farten, vises det dessuten bl.a. særskilt til betyd-
ningen av FNs havrettskonvensjon av 1982.

Artikkel 1 definerer enkelte begreper slik de 
er brukt i protokollen. 

Artikkel 2 gir en ny bestemmelse til erstatning 
for artikkel 1 i SUA-konvensjonen 1988. Bestem-
melsen gir en rekke definisjoner av begreper som 
brukes i den reviderte SUA-konvensjonen, særlig 
i de artiklene som pålegger statene å kriminali-
sere visse handlinger. 

Artikkel 3 legger til en ny artikkel 2bis i SUA-
konvensjonen 1988. Bestemmelsen gjør det blant 
annet klart at den reviderte SUA-konvensjonen 
ikke skal endre staters og individers rettigheter 
og forpliktelser etter FN-pakten, menneskerettig-
hetene, flyktningeretten eller den internasjonale 
humanitærretten. 

Den reviderte SUA-konvensjonen skal dessu-
ten ikke anvendes på militære styrkers aktiviteter 
i væpnet konflikt – for så vidt disse reguleres av 
andre regler i internasjonal rett. 

Videre forblir statenes rettigheter og forplik-
telser etter Traktat av 1. juli 1968 om ikke-spred-
ning av kjernefysiske våpen (NPT), Biologivåpen-
konvensjonen av 10. april 1972 og Kjemivåpenkon-
vensjonen av 3. september 1992 uberørt. 

Artikkel 4 nr. 1 til 4 gjør ”lovtekniske” endrin-
ger i SUA-konvensjonen 1988 artikkel 3.

Artikkel 4 nr. 5 til 7 legger til tre nye artikler i 
SUA-konvensjonen 1988; artikkel 3bis, 3ter og 
3quater – som har til hensikt å kriminalisere fem 
ulike grupper av handlinger, og som til sammen 
utgjør kjernen i den reviderte konvensjonen:
1. Artikkel 3bis(1)(a) retter seg mot ulike former 

for terrorhandlinger og   trusler om dette, der 
skip er involvert. 

2. Artikkel 3bis(1)(b), som det gjøres enkelte 
unntak fra i artikkel 3bis(2), retter seg mot 
spredning av ulike former for masseødeleggel-
sesvåpen og relatert materiale, inkludert fler-
bruksvarer, ved transport på skip. 

3. Artikkel 3ter retter seg mot den som ved trans-
port på skip bistår en annen person med å unn-
slippe straffeforfølgning, der den som bistår, 
har viten om at den andre personen har begått 
en forbrytelse som rammes av en av FNs 
øvrige anti-terrorkonvensjoner.

4. Artikkel 3quater rammer drap og legems-
beskadigelse begått i sammenheng med noen 
av de andre forbrytelsene etter konvensjonen. 
Også SUA-konvensjonen 1988 rammet dette, 
men bestemmelsen er flyttet og utvidet til også 
å gjelde for de nye ”hovedforbrytelsene” etter 
SUA-konvensjonen 2005. 

5. Artikkel 3quater rammer dessuten forsøk og 
ulike former for medvirkning. Også SUA-kon-
vensjonen 1988 rammet forsøk og medvirk-
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ning, men de nye bestemmelsene er moderni-
sert og noe utvidet. 

Artikkel 5 nr. 1 gjør ”lovtekniske” endringer i 
SUA-konvensjonen 1988 artikkel 5.

Artikkel 5 nr. 2 setter inn en ny artikkel 5bis i 
SUA-konvensjonen, med krav til at også juridiske 
personer skal kunne holdes rettslig ansvarlig 
(strafferettslig eller på annen måte) for forbrytel-
ser etter konvensjonen. 

Artikkel 6 gjør ”lovtekniske” endringer i SUA-
konvensjonen 1988 artikkel 6 om strafferettslig 
jurisdiksjon. 

Artikkel 7 etablerer et eget vedlegg til SUA-
konvensjonen, som lister opp ni av FNs såkalte 
anti-terrorkonvensjoner. Vedlegget må leses som 
en del av den nye artikkel 3ter. Norge er part i alle 
de ni nevnte konvensjonene/protokollene. 

Artikkel 8 nr. 1 gjør ”lovtekniske” endringer i 
artikkel 8(1) i SUA-konvensjonen 1988. 

Artikkel 8 nr. 2 setter inn en ny artikkel 8bis i 
SUA-konvensjonen 1988. Artikkel 8bis inneholder 
omfattende regler om et bordingsregime som gir 
statspartene, under nærmere bestemte forutset-
ninger, mulighet til å borde andre statsparters 
skip i åpent hav ved mistanke om at skipet har til-
knytning til forbrytelser som rammes av den revi-
derte SUA-konvensjonen. En statspart kan ikke 
borde et skip fra en annen statspart (flaggstaten) 
etter reglene i SUA-konvensjonen uten flaggsta-
tens uttrykkelige tillatelse. Artikkel 8bis nr. 5 
åpner for at en stat kan gi utvidet adgang for en 
anmodende stat til å borde og utøve tvangsmidler. 
Bestemmelsen omtales nærmere nedenfor.

Videre inneholder artikkel 8bis blant annet 
regler om at bruk av makt under bordingsopera-
sjoner skal begrenses til et minimum, regler om 
behandlingen av personer som påtreffes om bord, 
regler om ivaretakelse av hensynet til miljøet, sik-
kerheten til sjøs, til kommersielle interesser for-
bundet med skipet og dets transport, til flaggsta-
tens og kyststaters rettigheter og regler om erstat-
ningsansvar. 

Skipsfartsprotokollen 2005 åpner for at en stat 
kan gi utvidet adgang for en anmodende stat til å 
borde og utøve tvangsmidler, gjennom avgivelse 
av underretning til Generalsekretæren i FNs sjø-
fartsorganisasjon som innebærer at håndhevings-
tiltak kan iverksettes uten flaggstatens uttrykke-
lige samtykke i hvert enkelt tilfelle. Artikkel 8bis 
nr. 5 bokstav d) og e) lyder:
«d)Idet en statspart deponerer sitt instrument til 

ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-
delse, eller etter at den har deponert slikt 
instrument, kan den underrette Generalsek-

retæren om at med hensyn til skip som fører 
dens flagg eller viser dens registrerings-
merke, gis den anmodende part tillatelse til å 
borde og gjennomsøke skipet, dets last og 
ombordværende personer og å forhøre de 
ombordværende personer med henblikk på å 
lokalisere og undersøke dokumentasjon på 
skipets nasjonalitet og å fastslå om en straff-
bar handling som nevnt i artikkel 3, 3bis, 
3ter eller 3quater er begått eller er i ferd 
med å bli begått, dersom det innen fire timer 
etter mottak av anmodning om å bekrefte 
nasjonalitet ikke foreligger noe svar fra før-
ste part.

e) Idet en statspart deponerer sitt instrument til 
ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-
delse, eller etter at den har deponert slikt 
instrument, kan den underrette Generalse-
kretæren om at med hensyn til skip som 
fører dens flagg eller viser dens registre-
ringsmerke, gis den anmodende part tilla-
telse til å borde og gjennomsøke skipet, dets 
last og ombordværende personer og å for-
høre de ombordværende personer med hen-
blikk på å fastslå om en straffbar handling i 
henhold til artikkel 3, 3bis, 3ter eller 3quater 
er begått eller er i ferd med å bli begått.»

Departementet anser det som prinsipielt betenke-
lig å frasi seg adgangen til å motsette seg at andre 
stater border norske skip når nærmere bestemte 
vilkår er oppfylt. Det legges også opp til at henven-
delser fra anmodende stater håndteres raskt og 
effektivt av Det nasjonale statsadvokatembetet i 
samarbeid med KRIPOS. Det anses derfor ikke 
ønskelig at Norge skal avgi slik underretning, ut 
fra prinsipielle betenkeligheter og begrenset 
behov. 

Artikkel 9 moderniserer og styrker artikkel 
10(2) i SUA-konvensjonen 1988 om den siktedes 
rettigheter. 

Artikkel 10 nr. 1 gjør ”lovtekniske” endringer i 
SUA-konvensjonen 1988 artikkel 11 om utleve-
ring. 

Artikkel 10 nr. 2 setter inn en ny artikkel 11bis
i SUA-konvensjonen 1988 som innebærer at sta-
tene, i forbindelse med gjensidig bistand i straffe-
saker eller utlevering, ikke skal kunne anse for-
brytelser som rammes av den reviderte SUA-kon-
vensjonen, som politiske forbrytelser – og dermed 
kunne nekte bistand eller utlevering på dette 
grunnlaget. 

Artikkel 10 nr. 3 setter inn en ny artikkel 11ter
i konvensjonen. Denne bestemmelsen, en såkalt 
ikke-diskriminerings-klausul, hører nært sammen 
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med artikkel 11bis, jf. ovenfor, og sikrer at statene 
fremdeles kan nekte gjensidig bistand eller utleve-
ring, der det er alvorlig grunn til mistanke om at 
den siktede forfølges på grunn av sin hudfarge, 
religion, etniske opprinnelse eller tilsvarende.  

Artikkel 11 nr. 1 gjør ”lovtekniske” endringer i 
SUA-konvensjonen 1988 artikkel 12(1) om gjensi-
dig bistand i straffesaker. 

Artikkel 11 nr. 2 setter inn en ny artikkel 12bis
i SUA-konvensjonen 1988. Bestemmelsen gir 
regler om at varetektsfengslede eller personer 
som soner dom, midlertidig kan overføres til en 
annen statspart – blant annet for å vitne i straffesa-
ker om forbrytelser som rammes av konvensjo-
nen.

Artikkel 12 og 13 gjør ”lovtekniske” endringer 
i SUA-konvensjonen 1988 artikkel 13 og 14 om 
samarbeid om preventive tiltak mv. 

Artikkel 14 gjør ”lovtekniske” endringer i SUA-
konvensjonen 1988 artikkel 15(3). 

Artikkel 15 bestemmer at SUA-konvensjonen 
1988, som revidert ved protokollen og med de nye 
bestemmelsene som innføres ved protokollen, 
skal tolkes som en enhet og refereres til som 
SUA-konvensjonen 2005 (”2005 SUA Conven-
tion”). 

Artikkel 16 setter inn en ny artikkel 16bis i 
SUA-konvensjonen 1988, som gir anvisning på at 
sluttbestemmelsene til SUA-konvensjonen 2005 
skal utgjøres av artikkel 17 til 24 i protokollen, se 
like nedenfor om disse. 

Artikkel 17 bestemmer blant annet at protokol-
len legges ut for undertegning fra 14. februar 
2006 og gir regler om ratifikasjon og tiltredelse. 

Artikkel 18 gir regler om protokollens ikraft-
tredelse, som skal være nitti dager etter at 12 sta-
ter har ratifisert. 

Artikkel 19 gir regler om en statsparts oppsi-
gelse av protokollen. 

Artikkel 20 gir regler om eventuell revisjon og 
endring av protokollen. 

Artikkel 21 bestemmer at en statspart til proto-
kollen, men som ikke er part i en av konvensjo-
nene i vedlegget, kan erklære at den aktuelle kon-
vensjonen skal anses ikke å være med i vedlegget 
for denne statspartens del. 

Artikkel 22 gir regler om tillegg av nye kon-
vensjoner på listen i vedlegget. 

Artikkel 23 bestemmer at depositar for proto-
kollen skal være IMOs generalsekretær. 

3.2 Plattformprotokollen 2005

Fortalen viser i hovedsak til bakgrunnen for revi-
sjonen av SUA-konvensjonen 1988. 

Artikkel 1 definerer enkelte begreper slik de 
er brukt i protokollen. 

Artikkel 2 endrer Plattformprotokollen 1988 
artikkel 1(1), som ved henvisninger gir de fleste 
av bestemmelsene i SUA-konvensjonen 1988 til-
svarende anvendelse. Unntatt er først og fremst 
bestemmelsene om transport av masseødeleggel-
sesvåpen mv. på skip og det nye bordingsregimet 
for skip.

Artikkel 3 gjør ”lovtekniske” endringer i Platt-
formprotokollen 1988 artikkel 2. 

Artikkel 4 legger til to nye artikler i Plattform-
protokollen 1988; artikkel 2bis og 2ter – som har 
til hensikt å kriminalisere tre ulike grupper av 
handlinger, og som til sammen utgjør kjernen i 
den reviderte Plattformprotokollen 1988:
1. Artikkel 2bis, som retter seg mot ulike for-

mer for terrorhandlinger og trusler om dette, 
som gjøres ved bruk eller utslipp av særlig 
farlig stoff. Artikkel 2bis tilsvarer nye artikkel 
3bis(1)(a)(i), (ii) og (iv) i SUA-konvensjonen 
2005. 

2. Artikkel 2ter rammer drap og legemsbeska-
digelse begått i sammenheng med utførelsen 
av en av de straffbare handlinger som nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 eller artikkel 2 bis. Også 
Plattform-protokollen 1988 rammet dette, 
men bestemmelsen er flyttet og utvidet til 
også å gjelde i forhold til de nye ”hovedfor-
brytelsene” etter den reviderte Plattformpro-
tokollen 2005. 

3. Artikkel 2ter rammer dessuten forsøk og 
ulike former for medvirkning. Også Platt-
form-protokollen 1988 rammet forsøk og 
medvirkning, men de nye bestemmelsene er 
modernisert og noe utvidet – på samme måte 
som den tilsvarende artikkel 3quater i SUA-
konvensjonen 2005. 

Artikkel 5 gjør ”lovtekniske” endringer i Platt-
form-protokollen 1988 artikkel 3 om strafferettslig 
jurisdiksjon. 

Artikkel 6 bestemmer at Plattformprotokollen 
1988, som revidert ved den nye protokollen og 
med de nye bestemmelsene som innføres, skal tol-
kes som en enhet og refereres til som Plattform-
protokollen 2005 (”2005 SUA Fixed Platforms Pro-
tocol”).

Artikkel 7 setter inn en ny artikkel 4bis i Platt-
form-protokollen 1988, som gir anvisning på at 
sluttbestemmelsene til Plattformprotokollen 2005 
skal utgjøres av artikkel 8 til 13 i den nye protokol-
len, se like nedenfor om disse. 
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Artikkel 8 bestemmer blant annet at protokol-
len legges ut for undertegning fra 14. februar 
2006 og gir regler om ratifikasjon og tiltredelse. 

Artikkel 9 gir regler om protokollens ikrafttre-
delse, som skal være nitti dager etter at 3 stater 
har ratifisert, men ikke før SUA-konvensjonen 
2005 trer i kraft. 

Artikkel 10 gir regler om en statsparts oppsi-
gelse av protokollen. 

Artikkel 11 gir regler om eventuell revisjon og 
endring av protokollen. 

Artikkel 12 bestemmer at depositar for proto-
kollen skal være IMOs generalsekretær. 

4 Forholdet til norsk rett

4.1 Gjennomføring av 
kriminaliseringsforpliktelser i 
Skipsfartsprotokollen 2005 og 
Plattformprotokollen 2005

Utformingen av bestemmelsene i straffeloven 
2005 kapittel 18 om terror og terrorrelaterte 
handlinger er generelt en videreføring av reglene 
i straffeloven 1902 kapittel 14 om allmennfarlige 
forbrytelser. Graden av nykriminalisering er 
beskjeden. Det primære siktemålet er å gjøre 
straffansvaret for terrorhandlinger og terrorrela-
terte handlinger mer synlig, bl.a. av hensyn til de 
internasjonale forpliktelsene (Ot.prp. nr. 8 (2007-
2008) punkt 8.1 side 154):

«De internasjonale forpliktelsene på dette 
området er dessuten så omfattende og kom-
plekse at det er hensiktsmessig å gjennomføre 
dem i et eget kapittel. Det er derfor naturlig å 
supplere forslaget til kapittel 17 i loven om vern 
av Norges selvstendighet og andre grunnleg-
gende nasjonale interesser med et kapittel med 
straffebud som retter seg mot terrorhandlin-
ger. Også straffeloven 1902 inneholder bestem-
melser som retter seg mot terrorhandlinger, se 
særlig §§ 147 a og 147 b, men departementet 
foreslår flere lovendringer for å gjennomføre 
nye internasjonale forpliktelser som påhviler 
Norge som ledd i det internasjonale samarbei-
det for å bekjempe terrorisme.»

Om synliggjøring av de internasjonale forpliktel-
sene i lovstrukturen, heter det videre (Ot.prp. nr. 
8 (2007-2008) punkt 8.1 side 154-155):

«Departementet foreslår en annen lovstruktur 
enn i dag, ved at internasjonale instrumenter i 

større grad skal gjennomføres med egne straf-
febestemmelser, i stedet for den tradisjonelle 
passive transformasjonen ved henvisning til 
generelle straffebud. En slik tilnærming gjør 
det blant annet mulig å gjennomføre forpliktel-
sene på en klar og lojal måte, samtidig som det 
ikke oppstilles unødig generelle strafftrusler 
mot for eksempel forberedelseshandlinger 
som ellers i stor grad er og fortsatt bør være 
straffrie etter norsk rett.»

Kriminaliseringsforpliktelsene i SUA-konvensjo-
nen 1988 og plattformprotokollen 1988 er gjen-
nomført i flere bestemmelser i straffeloven 1902 
kapittel 14 om allmennfarlige forbrytelser. Spørs-
målet om i hvilken grad straffeloven 1902 oppfyl-
ler kriminaliseringsforpliktelsene i skipsfartspro-
tokollen 2005 og plattformprotokollen 2005, ble 
omtalt slik i Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) punkt 8.7.2.2 
side 180:

«Kriminaliseringsforpliktelsene i SUA-konven-
sjonen 1988 og plattformprotokollen 2005 1988, 
som svarer til SUA-konvensjonen 2005 artikkel 
3 sammenholdt med 3quater og plattformpro-
tokollen 2005 2005 artikkel 2 sammenholdt 
med 2ter, ble i norsk rett ansett som gjennom-
ført ved blant annet straffeloven 1902 §§ 148, 
150, 151 a, 161 og 349 samt straffeloven 1902 
kapittel 22 og 28, jf. St.prp. nr. 60 (1989 – 90) 
punkt 3 side 3, jf. punkt 4 side 5. Forpliktelsene 
i konvensjonen artikkel 3bis og 3ter, jf. 3quater 
og protokollen artikkel 2bis sammenholdt med 
artikkel 2ter dekkes blant annet av straffeloven 
1902 §§ 152 a, 152 b og 153 a.»

Etter en gjennomgåelse av straffeloven 1902 slik 
den lyder etter siste endringslov 22. juni 2012 nr. 
52, og i lys av forslag om endringer i straffeloven 
1902 § 147 a i Prop. 53 L (2012-2013), legger Jus-
tis- og politidepartementet til grunn at norsk rett 
tilfredsstiller de materielle kriminaliseringsfor-
pliktelsene som følger av skipsfartsprotokollen 
2005 og plattformprotokollen 2005. 

Skipsfartsprotokollen 2005 artikkel 12bis 
regulerer adgangen til å overføre en person som 
er fengslet eller som soner en dom her, til «identi-
fisering, vitneutsagn eller annen bistand i å inn-
hente bevis til etterforskning eller straffeforfølg-
ning av straffbare handlinger». Dette skal bare 
kunne skje dersom den det gjelder samtykker, og 
de statene det gjelder, blir enige om en ordning. 
Etter norsk rett reguleres dette i dag i lov 13. juni 
1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere m.v. (utle-
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veringsloven) § 25. Således nødvendiggjør ikke 
denne artikkelen noen endringer i norsk rett.

4.2 Gjennomføring av regler om 
internasjonalt samarbeid for å 
håndheve skipsfartsprotokollen 2005

Adgang til å håndheve norske strafferegler på nor-
ske fartøy, følger av straffeloven 1902 § 12 nr. 2.

Adgang til internasjonalt politisamarbeid antas 
å kunne organiseres innenfor rammene av lov 4. 
august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

Norsk påtalemyndighet kan ikke uten særskilt 
lovhjemmel gi andre staters myndigheter tillatelse 
til å bruke tvangsmidler som følger av den norske 
straffeprosessloven overfor et norsk skip. Forslag 
til ny § 4 a i straffeprosessloven er fremmet i Prop. 
132 L (2012-2013) om endringer i straffeprosesslo-
ven (regler om bording av skip for å bekjempe ter-
rorhandlinger til sjøs m.m.). Nærmere regulering 
av påtalemyndighetens kompetanse vil bli inntatt i 
påtaleinstruksen.

Bestemmelsen om erstatning er foreslått inn-
tatt i straffeprosessloven som ny § 446a, jfr oven-
nevnte  Prop. 132 L.

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Vurdering av spørsmål om tillatelse til at en annen 
statspart border et norsk fartøy, samt vurdering 
av overføring av saken til Norge, kan innebære en 
utvidelse av påtalemyndighetens myndighet og 
oppgaver. Det legges imidlertid til grunn at dette 
kan skje innenfor eksisterende budsjettrammer.

For norske skip betyr innføringen av bordings-
regimet at de kan bli mer eksponert for kontroller 
enn i dag. Terskelen for bording er imidertid høy, 

og det er er erstatningsbestemmelser for uberetti-
get boring.

Gjennomføring av skipsfartsprotokollen inne-
bærer nye regler om erstatningsansvar. Det antas 
imidlertid at norske myndigheter relativt sjelden 
vil være intervenerende part. I den grad det skulle 
skje, er det ikke mulig å forutsi omfanget av et 
eventuelt erstatningskrav.

Ratifikasjon av de to protokollene antas ikke å 
ha vesentlige administrative konsekvenser.

6 Vurdering og tilråding 

Norge har en vesentlig interesse både i å styrke 
det folkerettslige grunnlaget for å bekjempe terro-
risme som involverer skipsfarten, og i å styrke det 
internasjonale samfunnets evne til å bekjempe 
spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Protokollene regulerer på en god måte områ-
der som er viktige for Norge.

Spørsmålet om Norge bør ratifisere skipsfarts-
protokollen 2005 og plattformprotokollen 2005, 
sammen med forslag til nødvendige lovendringer, 
ble sendt på høring 1. februar 2013 til berørte 
offentlige og private institusjoner og organisasjo-
ner, samt alle departementene. Ingen av høringsin-
stansene går mot forslaget om norsk ratifikasjon av 
skipsfartsprotokollen 2005 og plattformprotokol-
len 2005. Sjøfartsdirektoratet, Riksadvokaten, Det 
nasjonale statsadvokatembetet, Den norske advo-
katforeningen,  Norges Rederiforbund, Landsorga-
nisasjonen i Norge, Kystverket, Fiskeri- og kystde-
partementet, Kripos og Politidirektoratet anbefaler 
at Norge ratifiserer protokollene. 

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår at 
protokollene ratifiseres. Utenriksdepartementet 
slutter seg til dette.
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Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14. 
oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om 
bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerhe-
ten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 
til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste 
plattformer plassert på kontinentalsokkelen.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14. oktober 2005 til 
konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og 
protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot 
sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 
14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om 

bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 

10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot 
sikkerheten ved faste plattformer plassert på 

kontinentalsokkelen 

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av protokoll av 
14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 
om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sik-

kerheten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 
2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjem-
pelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen. 
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Vedlegg 1  

 Protocol of 2005 to the 
Convention for the 

Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of 

Maritime Navigation

Texts adopted by the conference

Preamble

THE STATES PARTIES to this Protocol,
BEING PARTIES to the Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation done at Rome on 10 March 
1988,

ACKNOWLEDGING that terrorist acts threa-
ten international peace and security,

MINDFUL of resolution A.924(22) of the 
Assembly of the International Maritime Organiza-
tion requesting the revision of existing internatio-
nal legal and technical measures and the conside-
ration of new measures in order to prevent and 
suppress terrorism against ships and to improve 
security aboard and ashore, and thereby to reduce 
the risk to passengers, crews and port personnel 
on board ships and in port areas and to vessels 
and their cargoes,

CONSCIOUS of the Declaration on Measures 
to Eliminate International Terrorism, annexed to 
United Nations General Assembly resolution 49/
60 of 9 December 1994, in which, inter alia, the 
States Members of the United Nations solemnly 
reaffirm their unequivocal condemnation of all 
acts, methods and practices of terrorism as crimi-
nal and unjustifiable, wherever and by whomever 
committed, including those which jeopardize the 
friendly relations among States and peoples and 
threaten the territorial integrity and security of 
States,

NOTING United Nations General Assembly 
resolution 51/210 of 17 December 1996 and the 
Declaration to Supplement the 1994 Declaration 
on Measures to Eliminate International Terrorism 
annexed thereto,

RECALLING resolutions 1368 (2001) and 1373 
(2001) of the United Nations Security Council, 
er plassert på kontinentalsokkelen

 

Protokoll av 2005 til 
konvensjon av 10. mars 

1988 om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot 

sikkerheten ved skipsfart

Fortale

DE STATER SOM ER PARTER i denne protokoll,
SOM ER PARTER i Konvensjon om bekjem-

pelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
skipsfart, utferdiget i Roma 10. mars 1988, 

SOM ERKJENNER at terrorhandlinger er en 
trussel mot internasjonal fred og sikkerhet,

SOM TAR HENSYN TIL Den internasjonale 
skipsfartsorganisasjons forsamlings resolusjon 
A.924(22), der det tas til orde for en revisjon av 
eksisterende juridiske og tekniske forholdsregler 
på internasjonalt plan og for en vurdering av nye 
tiltak for å forhindre og bekjempe terrorisme mot 
skip og for å bedre sikkerheten ombord og på 
land, og derved minske risikoen for passasjerer, 
besetninger og havnemannskaper ombord på skip 
og i havneområder og for fartøyer og deres last,

SOM ER SEG BEVISST erklæringen om tiltak 
for å eliminere internasjonal terrorisme som er 
vedlagt FNs generalforsamlings resolusjon 49/60 
av 9. desember 1994, der FNs medlemsstater 
blant annet høytidelig bekrefter sin utvetydige for-
dømmelse av alle terroristiske handlinger, meto-
der og virkemidler som kriminelle og utilgivelige, 
uansett hvor de forekommer og hvem som står 
bak, også slike som setter det vennskapelige sam-
kvem mellom stater og folk i fare og truer state-
nes territoriale integritet og sikkerhet,

SOM MERKER SEG FNs generalforsamlings 
resolusjon 51/210 av 17. desember 1996 og den 
utfyllende erklæringen til 1994-erklæringen om til-
tak for å eliminere internasjonal terrorisme som 
er vedlagt denne,

SOM MINNER OM FNs sikkerhetsråds reso-
lusjon 1368 (2001) og 1373 (2001), som gjenspei-
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which reflect international will to combat terro-
rism in all its forms and manifestations, and which 
assigned tasks and responsibilities to States, and 
taking into account the continued threat from ter-
rorist attacks,

RECALLING ALSO resolution 1540 (2004) of 
the United Nations Security Council, which recog-
nizes the urgent need for all States to take additio-
nal effective measures to prevent the proliferation 
of nuclear, chemical or biological weapons and 
their  means of delivery,

RECALLING FURTHER the Convention on 
Offences and Certain Other Acts Committed on 
Board Aircraft, done at Tokyo on 14 September 
1963; the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague 
on 16 December 1970; the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 
1971; the Convention on the Prevention and 
Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons, including Diplomatic Agents, 
adopted by the General Assembly of the United 
Nations on 14 December 1973; the International 
Convention against the Taking of Hostages, adop-
ted by the General Assembly of the United Nati-
ons on 17 December 1979; the Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material, done at 
Vienna on 26 October 1979 and amendments 
thereto adopted on 8 July 2005; the Protocol for 
the Suppression of Unlawful Acts of Violence at 
Airports Serving International Civil Aviation, sup-
plementary to the Convention for the Suppression 
of Unlawful Acts against the Safety of Civil Avia-
tion, done at Montreal on 24 February 1988; the 
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Fixed Platforms Located on 
the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 
1988; the Convention on the Marking of Plastic 
Explosives for the Purpose of Detection, done at 
Montreal on 1 March 1991; the International Con-
vention for the Suppression of Terrorist Bom-
bings, adopted by the General Assembly of the 
United Nations on 15 December 1997; the Interna-
tional Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism, adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 9 December 
1999, and the International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism adopted 
by the General Assembly of the United Nations on 
13 April 2005,

BEARING IN MIND the importance of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
done at Montego Bay, on 10 December 1982, and 
of the customary international law of the sea,
er plassert på kontinentalsokkelen

ler internasjonal vilje til å bekjempe alle former for 
og utslag av terrorisme og tildeler statene oppga-
ver og plikter, og som tar hensyn til at terroristan-
grep utgjør en stadig trussel,

SOM OGSÅ MINNER OM FNs sikkerhets-
råds resolusjon 1540 (2004), som erkjenner det 
presserende behovet for at alle stater treffer ytter-
ligere effektive tiltak for å hindre spredning av 
kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen og 
deres leveringsmidler,

SOM VIDERE MINNER OM Konvensjon om 
forbrytelser og visse andre handlinger utført 
ombord på fly, utferdiget i Tokyo 14. september 
1963; Konvensjon til bekjempelse av ulovlig 
bemektigelse av luftfartøyer, utferdiget i Haag 16. 
desember 1970; Konvensjon om forebygging av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten i sivil luftfart, 
utferdiget i Montreal 23. september 1971; Konven-
sjon om forebyggelse av og straff for forbrytelser 
mot internasjonalt beskyttede personer, her-
under diplomatiske representanter, vedtatt av FNs 
generalforsamling 14. desember 1973; Internasjo-
nal konvensjon mot gisseltaking, vedtatt av FNs 
generalforsamling 17. desember 1979; Konven-
sjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale, 
utferdiget i Wien 26. oktober 1979, og endringer i 
denne vedtatt 8. juli 2005; Protokoll til bekjem-
pelse av ulovlige voldelige handlinger ved lufthav-
ner som betjener internasjonal sivil luftfart, sup-
plerende til Konvensjon om bekjempelse av ulov-
lige handlinger mot sikkerheten i sivil luftfart, 
utferdiget i Montreal 24. februar 1988; Protokoll 
til bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikker-
heten ved faste plattformer plassert på kontinen-
talsokkelen, utferdiget i Roma 10. mars 1988; Kon-
vensjon om merking av plastsprengstoff med hen-
blikk på oppdagelse, utferdiget i Montreal 1. mars 
1991; Internasjonal konvensjon om bekjempelse 
av terroristbombing, vedtatt av FNs generalfor-
samling 15. desember 1997; Internasjonal konven-
sjon om bekjempelse av finansiering av terro-
risme, vedtatt av FNs generalforsamling 9. desem-
ber 1999, og Internasjonal konvensjon om bekjem-
pelse av nukleære terrorhandlinger, vedtatt av 
FNs generalforsamling 13. april 2005,

SOM MINNER OM viktigheten av FNs hav-
rettskonvensjon, utferdiget i Montego Bay 10. 
desember 1982, og av internasjonal sedvanerett til 
havs,
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CONSIDERING resolution 59/46 of the Uni-
ted Nations General Assembly, which reaffirmed 
that international co-operation as well as actions 
by States to combat terrorism should be con-
ducted in conformity with the principles of the 
Charter of the United Nations, international law 
and relevant international conventions, and reso-
lution 59/24 of the United Nations General 
Assembly, which urged States to become parties 
to the Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Maritime Navigation 
and its Protocol, invited States to participate in the 
review of those instruments by the Legal Commit-
tee of the International Maritime Organization to 
strengthen the means of combating such unlawful 
acts, including terrorist acts, and also urged Sta-
tes to take appropriate measures to ensure the 
effective implementation of those instruments, in 
particular through the adoption of legislation, 
where appropriate, aimed at ensuring that there is 
a proper framework for responses to incidents of 
armed robbery and terrorist acts at sea,

CONSIDERING ALSO the importance of the 
amendments to the International Convention for 
the Safety of Life at Sea, 1974 and the Internatio-
nal Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 
both adopted by the 2002 Conference of Con-
tracting Governments  to that Convention in 
establishing an appropriate international technical 
framework involving co-operation between 
Governments, Government agencies, national and 
local administrations and the shipping and port 
industries to detect security threats and take pre-
ventative measures against security incidents 
affecting ships or port facilities used in internatio-
nal trade,

CONSIDERING FURTHER resolution 58/187 
of the United Nations General Assembly, which 
reaffirmed that States must ensure that any mea-
sure taken to combat terrorism complies with 
their obligations under international law, in parti-
cular international human rights, refugee and 
humanitarian law,

BELIEVING that it is necessary to adopt provi-
sions supplementary to those of the Convention, 
to suppress additional terrorist acts of violence 
against the safety and security of international 
maritime navigation and to improve its effective-
ness,

HAVE AGREED as follows:
er plassert på kontinentalsokkelen

SOM TAR I BETRAKTNING FNs generalfor-
samlings resolusjon 59/46, som bekrefter at inter-
nasjonalt samarbeid og tiltak iverksatt av stater for 
å bekjempe terrorisme må være i samsvar med 
FN-paktens prinsipper, folkeretten og relevante 
internasjonale konvensjoner, og FNs generalfor-
samlings resolusjon 59/24, som henstiller til sta-
tene om å bli parter i Konvensjon om bekjempelse 
av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skips-
fart og dens protokoll, og videre innbyr statene til 
å delta i gjennomgangen av disse instrumentene i 
Den internasjonale skipsfartsorganisasjons lovut-
valg for å styrke metodene til bekjempelse av slike 
ulovlige handlinger, herunder terrorhandlinger, 
og også henstiller til statene om å treffe egnede 
tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av disse 
instrumentene, særlig ved å vedta lovgivning der 
det måtte være nødvendig for å sikre at egnede 
reaksjonsmåter er tilgjengelige ved tilfeller av 
væpnet ran og terrorhandlinger til sjøs,

SOM OGSÅ TAR I BETRAKTNING endrin-
gene i Internasjonal konvensjon om sikkerhet for 
menneskeliv til sjøs, 1974, og det internasjonale 
sikkerhetsregelverket for skip og havneanlegg 
(ISPS-koden), begge vedtatt av konferansen mel-
lom partene i nevnte konvensjon i 2002, og den 
betydning disse har når det gjelder å etablere 
egnede tekniske rammer på internasjonalt plan 
for samarbeid mellom regjeringer, statlige orga-
ner, nasjonale og lokale forvaltninger og skips-
farts- og havnenæringen med tanke på å avdekke 
sikkerhetstrusler og å ta nødvendige forholdsre-
gler mot sikkerhetsepisoder som berører skip og 
havneanlegg som benyttes i internasjonal handel,

SOM VIDERE TAR I BETRAKTNING FNs 
generalforsamlings resolusjon 58/187, som min-
ner om at statene må sikre at enhver forholdsre-
gel som tas for å bekjempe terrorisme, er i pakt 
med deres forpliktelser etter folkeretten, særlig 
vedrørende menneskerettighetene, flyktningeret-
ten og humanitærretten, 

SOM MENER AT det er nødvendig å vedta 
bestemmelser i tillegg til bestemmelsene i Kon-
vensjonen for å bekjempe ytterligere terroristiske 
voldshandlinger mot tryggheten og sikkerheten i 
internasjonal skipsfart og å gjøre den mer effektiv,

ER BLITT ENIGE om følgende:
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Article 1

For the purposes of this Protocol:
1 ”Convention” means the Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Maritime Navigation, done at Rome 
on 10 March 1988;

2 ”Organization” means the International 
Maritime Organization (IMO); and

3 ”Secretary-General” means the Secretary-
General of the Organization.

Article 2

Article 1 of the Convention is amended to read as 
follows:

Article 1
1 For the purposes of this Convention,

(a) ”ship” means a vessel of any type whatsoe-
ver not permanently attached to the sea-
bed, including dynamically supported craft, 
submersibles, or any other floating craft;

(b) ”transport” means to initiate, arrange or 
exercise effective control, including decis-
ion-making authority, over the movement of 
a person or item;

(c) ”serious injury or damage” means

(i) serious bodily injury; or
(ii) extensive destruction of a place of 

public use, State or government facility, 
infrastructure facility, or public trans-
portation system, resulting in major 
economic loss; or

(iii)substantial damage to the environment, 
including air, soil, water, fauna, or flora.

(d) ”BCN weapon” means
(i) ”biological weapons”, which are:

(1) microbial or other biological agents, 
or toxins whatever their origin or 
method of production, of types and 
in quantities that have no justifica-
tion for prophylactic, protective or 
other peaceful purposes; or

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

(ii) ”chemical weapons”, which are, 
together or separately:
(1) toxic chemicals and their precur-

sors, except where intended for:
er plassert på kontinentalsokkelen

Artikkel 1

I forbindelse med denne protokoll gjelder at
1. ”Konvensjonen” betyr Konvensjon om 

bekjempelse av ulovlige handlinger mot sik-
kerheten ved skipsfart, utferdiget i Roma 10. 
mars 1988,

2. ”Organisasjonen” betyr Den internasjonale 
skipsfartsorganisasjon (IMO), og

3. ”Generalsekretæren” betyr Organisasjonens 
generalsekretær.  

Artikkel 2

Konvensjonens artikkel 1 endres til følgende ord-
lyd:

Artikkel 1
1. I forbindelse med denne konvensjon gjelder 

at
a) ”skip” betyr fartøy av enhver art som ikke 

er permanent knyttet til havbunnen, her-
under dynamisk posisjonerte fartøyer, ned-
senkbare fartøyer og ethvert annet flytende 
fartøy,

b) ”frakte” betyr å innlede, avtale eller utøve 
reell kontroll, herunder beslutningsmyn-
dighet, over befordringen av en person 
eller en gjenstand,

c) ”alvorlig personskade eller materiell skade” 
betyr
i) alvorlig legemsskade, eller
ii) omfattende ødeleggelse av offentlig 

sted, statlig eller offentlig anlegg, infra-
strukturanlegg eller offentlig befor-
dringssystem som medfører vesentlig 
økonomisk tap, eller

iii) betydelig skade på miljøet, herunder 
luft, grunn, vann, dyreliv eller planteliv.

d) ”ABC-våpen” betyr
i) ”biologiske våpen”, som er:

1) mikrobielle eller andre biologiske 
stoffer, eller toksiner uansett opphav 
eller produksjonsmåte, av typer og i 
mengder som ikke er forenlige med 
forebygging, vern eller andre frede-
lige formål, eller

2) våpen, utstyr eller leveringsmidler 
konstruert for bruk av slike stoffer 
eller toksiner til fiendtlige formål 
eller i væpnet konflikt. 

ii) ”kjemiske våpen”, som er, samlet eller 
hver for seg:
1) giftige kjemikalier og deres forlø-

pere, unntatt når de er tenkt brukt 
til:
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(A)industrial, agricultural, research, 
medical, pharmaceutical or 
other peaceful purposes; or

(B)protective purposes, namely 
those purposes directly related 
to protection against toxic che-
micals and to protection against 
chemical weapons; or

(C)military purposes not connected 
with the use of chemical wea-
pons and not dependent on the 
use of the toxic properties of che-
micals as a method of warfare; or

(D)law enforcement including 
domestic riot control purposes;

as long as the types and quantities are con-
sistent with such purposes;

(2) munitions and devices, specifically 
designed to cause death or other 
harm through the toxic properties 
of those toxic chemicals specified in 
subparagraph (ii)(1), which would 
be released as a result of the employ-
ment of such munitions and devices;

(3) any equipment specifically designed 
for use directly in connection with 
the employment of munitions and 
devices specified in subparagraph 
(ii)(2).

(iii) nuclear weapons and other nuclear 
explosive devices.

(e) ”toxic chemical” means any chemical which 
through its chemical action on life proces-
ses can cause death, temporary incapacita-
tion or permanent harm to humans or ani-
mals.  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.

(f) ”precursor” means any chemical reactant 
which takes part at any stage in the pro-
duction by whatever method of a toxic che-
mical.  This includes any key component of 
a binary or multicomponent chemical sys-
tem.

(g) ”Organization” means the International 
Maritime Organization (IMO).

(h) ”Secretary-General” means the Secretary-
General of the Organization.

2 For the purposes of this Convention,
er plassert på kontinentalsokkelen

A) industri-, jordbruks-, forsknings-, 
medisinske, farmasøytiske eller 
andre fredelige formål, eller

B) verneformål, det vil si formål 
direkte knyttet til vern mot gif-
tige kjemikalier og til vern mot 
kjemiske våpen, eller

C) militære formål som ikke er 
knyttet til bruk av kjemiske 
våpen og som ikke er avhengige 
av giftige kjemikalier og deres 
egenskaper som metode til krig-
føring, eller 

D) opprettholdelse av lov og orden, 
herunder innenlandsk opprørs-
kontroll, 

forutsatt at typer og mengder er forenlige 
med slike formål,

2) krigsmateriell og innretninger 
beregnet på å forårsake død eller 
annen skade gjennom de giftige 
egenskapene ved de giftige kjemika-
liene som er angitt under ii) 1) og 
som ville bli frigjort som følge av at 
krigsmateriell eller innretninger 
som nevnt ble brukt,

3) alt utstyr beregnet spesielt på bruk i 
direkte tilknytning til anvendelsen 
av krigsmateriell og innretninger 
som nevnt i ii) 2), 

iii) kjernefysiske våpen og andre kjernefy-
siske sprenglegemer.

e) ”giftig kjemikalie” betyr enhver kjemikalie 
som ved sin kjemiske virkning på livspro-
sesser kan forårsake død, midlertidig ufør-
het eller varig skade på mennesker eller 
dyr. Dette omfatter alle slike kjemikalier, 
uansett opphav eller produksjonsmetode 
og uansett om de produseres i anlegg, i 
krigsmateriell eller annetsteds.

f) ”forløper” betyr enhver kjemisk reaktant 
som inngår på et stadium i produksjonen av 
en giftig kjemikalie, uansett produksjons-
metode. Dette omfatter enhver nøkkelkom-
ponent i et kjemisk system med to eller 
flere komponenter. 

g) ”Organisasjonen” betyr Den internasjonale 
skipsfartsorganisasjon (IMO). 

h) ”Generalsekretæren” betyr Organisasjo-
nens generalsekretær. 

2. I forbindelse med denne konvensjon gjelder 
at
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(a) the terms ”place of public use”, ”State or 
government facility”, ”infrastructure faci-
lity”, and ”public transportation system” 
have the same meaning as given to those 
terms in the International Convention for 
the Suppression of Terrorist Bombings, 
done at New York on 15 December 1997; 
and

(b) the terms ”source material” and ”special fis-
sionable material” have the same meaning 
as given to those terms in the Statute of the 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA), done at New York on 26 October 
1956.

Article 3

The following text is added as article 2bis of the 
Convention:

Article 2bis
1 Nothing in this Convention shall affect other 

rights, obligations and responsibilities of Sta-
tes and individuals under international law, 
in particular the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations and inter-
national human rights, refugee and humani-
tarian law.

2 This Convention does not apply to the activi-
ties of armed forces during an armed con-
flict, as those terms are understood under 
international humanitarian law, which are 
governed by that law, 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 inter-
national law.

3 Nothing in this Convention shall affect the 
rights, obligations and responsibilities under 
the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons, done at Washington, Lon-
don and Moscow on 1 July 1968, the Conven-
tion on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of Bacteriologi-
cal (Biological) and Toxin Weapons and on 
their Destruction, done at Washington, Lon-
don and Moscow on 10 April 1972, or the 
Convention on the Prohibition of the 
Development, Production, Stockpiling and 
Use of Chemical Weapons and on their 
Destruction, done at Paris on 13 January 
1993, of States Parties to such treaties.
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a) uttrykkene ”offentlig sted”, ”statlig eller 
offentlig anlegg”, ”infrastrukturanlegg”, og 
”offentlig befordringssystem” har samme 
betydning som i Internasjonal konvensjon 
om bekjempelse av terroristbombing, utfer-
diget i New York 15. desember 1997; og

b) uttrykkene ”utgangsmateriale” og ”spesielt 
spaltbart materiale” har samme betydning 
som de er gitt i vedtektene for Det interna-
sjonale atomenergibyrå (IAEA), utferdiget i 
New York 26. oktober 1956.

Artikkel 3

Følgende tekst føyes til som Konvensjonens artik-
kel 2bis: 

Artikkel 2bis
1. Intet i denne konvensjon rører ved staters og 

enkeltpersoners øvrige rettigheter og plikter 
etter folkeretten, særlig FN-paktens formål 
og prinsipper og internasjonale menneske-
rettigheter, flyktningerett og humanitærrett.

2. Denne konvensjon gjelder ikke for væpnede 
styrkers virksomhet under væpnet konflikt 
slik disse uttrykkene forstås innen interna-
sjonal humanitærrett, ettersom slik virksom-
het er regulert av denne retten, eller for 
virksomhet som en stats militære styrker 
utøver som en del av sine offisielle oppgaver 
i den utstrekning virksomheten er regulert 
av andre folkerettslige regler. 

3. Intet i denne konvensjon rører ved de rettig-
heter, forpliktelser og oppgaver som følger 
av Traktat om ikke-spredning av kjernefy-
siske våpen, utferdiget i Washington, Lon-
don og Moskva 1. juli 1968, Konvensjon om 
forbud mot utvikling og lagring av bakterio-
logiske (biologiske) våpen og toksinvåpen 
samt tilintetgjørelse av slike, utferdiget i 
Washington London og Moskva 10. april 
1972, eller Konvensjon om forbud mot utvik-
ling, produksjon, lagring av kjemiske våpen 
samt tilintetgjørelse av slike våpen, utferdi-
get i Paris 13. januar 1993, for de stater som 
er part i disse avtalene. 
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Article 4

1 The chapeau of Article 3, paragraph 1 of the 
Convention is replaced by the following text:

Any person commits an offence within the 
meaning of this Convention if that person 
unlawfully and intentionally:

2 Article 3, paragraph 1(f) of the Convention is 
replaced by the following text:
(f) communicates information which that per-

son knows to be false, thereby endangering 
the safe navigation of a ship.

3 Article 3, paragraph 1(g) of the Convention 
is deleted.

4 Article 3, paragraph 2 of the Convention is 
replaced by the following text:
2 Any person also commits an offence if that 

person threatens, with or without a condi-
tion, as is provided for under national law, 
aimed at compelling a physical or juridical 
person to do or refrain from doing any act, 
to commit any of the offences set forth in 
paragraph 1, (b), (c), and (e), if that threat 
is likely to endanger the safe navigation of 
the ship in question.

5 The following text is added as article 3bis of 
the Convention:

Article 3bis
1 Any person commits an offence within the 

meaning of this Convention if that person 
unlawfully and intentionally:
(a) when the purpose of the act, by its 

nature or context, is to intimidate a 
population, or to compel a government 
or an international organization to do or 
to abstain from doing any act:

(i) uses against or on a ship or dischar-
ges from a ship any explosive, radio-
active material or BCN weapon in a 
manner that causes or is likely to 
cause death or serious injury or 
damage; or

(ii) discharges, from a ship, oil, lique-
fied natural gas, or other hazardous 
or noxious substance, which is not 
covered by subparagraph (a) (i), in 
such quantity or concentration that 
causes or is likely to cause death or 
serious injury or damage; or

(iii)uses a ship in a manner that causes 
death or serious injury or damage; 
or
er plassert på kontinentalsokkelen

Artikkel 4

1. Innledningen til Konvensjonens artikkel 3 
nr. 1 erstattes av følgende tekst: 

En person utfører en straffbar handling i 
Konvensjonens forstand når vedkommende 
ulovlig og forsettelig:

2. Konvensjonens artikkel 3 nr. 1 f) erstattes av 
følgende tekst: 
f) formidler opplysninger som vedkommende 

vet er uriktige, og derved bringer et skips 
sikre seilas i fare.

3. Konvensjonens artikkel 3 nr. 1 g) slettes.

4. Konvensjonens artikkel 3 nr. 2 erstattes av 
følgende tekst: 
2. En person foretar likeledes en straffbar 

handling når vedkommende, med det for-
mål å tvinge en fysisk eller juridisk person 
til å foreta eller unnlate å foreta en handling, 
fremsetter trusler, med eller uten betingel-
ser som fastsatt i nasjonal lov, om å begå 
noen av de straffbare handlinger som er 
nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og e), dersom 
denne trussel må antas å bringe vedkom-
mende skips sikre seilas i fare.

5. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 3bis:

Artikkel 3bis
1. En person foretar en straffbar handling i 

denne konvensjons forstand dersom ved-
kommende ulovlig og forsettelig:
a) når handlingen ut fra sin karakter eller 

sammenheng har til formål å skape 
frykt i en befolkning eller å tvinge en 
regjering eller en internasjonal organi-
sasjon til å foreta eller unnlate å foreta 
en handling:
i) bruker eksplosiver, radioaktivt 

materiale eller ABC-våpen mot eller 
ombord på et skip på en måte som 
forårsaker eller må antas å forårsake 
død eller alvorlig personskade eller 
materiell skade, eller

ii) slipper ut fra et skip olje, kondensert 
naturgass eller annet farlig eller gif-
tig stoff som ikke faller inn under (a) 
i) i en mengde eller en konsentra-
sjon som forårsaker eller må antas å 
forårsake død eller alvorlig person-
skade eller materiell skade, eller

iii) bruker et skip på en måte som forår-
saker død eller alvorlig personskade 
eller materiell skade, eller
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(iv)threatens, with or without a condi-
tion, as is provided for under natio-
nal law, to commit an offence set 
forth in subparagraph (a) (i), (ii) or 
(iii); or

(b) transports on board a ship:
(i) any explosive or radioactive mate-

rial, knowing that it is intended to be 
used to cause, or in a threat to cause, 
with or without a condition, as is pro-
vided 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

(ii) any BCN weapon, knowing it to be a 
BCN weapon as defined in article 1; 
or

(iii)any source material, special fissiona-
ble material, or equipment or mate-
rial especially designed or prepared 
for the processing, use or pro-
duction of special fissionable mate-
rial, knowing that it is intended to be 
used in a nuclear explosive activity 
or in any other nuclear activity not 
under safeguards pursuant to an 
IAEA comprehensive safeguards 
agreement; or

(iv)any equipment, materials or soft-
ware or related technology that sig-
nificantly contributes to the design, 
manufacture or delivery of a BCN 
weapon, with the intention that it will 
be used for such purpose.

2 It shall not be an offence within the mea-
ning of this Convention to transport an 
item or material covered by paragraph 
1(b)(iii) or, insofar as it relates to a 
nuclear weapon or other nuclear explo-
sive device, subparagraph 1(b)(iv), if 
such item or material is transported to 
or from the territory of, or is otherwise 
transported under the control of, a State 
Party to the Treaty on the Non-Prolife-
ration of Nuclear Weapons where:
(a) the resulting transfer or receipt, 

including internal to a State, of the 
item or material is not contrary to 
such State Party's obligations under 
the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons and,
er plassert på kontinentalsokkelen

iv) fremsetter trusler, med eller uten 
betingelser som fastsatt i nasjonal 
lov, om å begå en straffbar handling 
nevnt under (a) i), ii) eller iii), eller

b) frakter ombord på et skip:
i) eksplosiver eller radioaktivt materi-

ale vel vitende om at det er tenkt 
brukt til å forårsake, eller i en trus-
sel med eller uten betingelser som 
fastsatt i nasjonal lov, om å forårsake 
død eller alvorlig personskade eller 
materiell skade i den hensikt å skape 
frykt i en befolkning eller å tvinge en 
regjering eller en internasjonal orga-
nisasjon til å foreta eller unnlate å 
foreta en handling, eller

ii) ABC-våpen, vel vitende om at det er 
et ABC-våpen som definert i artikkel 
1, eller

iii) utgangsmateriale, spesielt spaltbart 
materiale eller utstyr eller materiale 
spesielt beregnet på eller klargjort 
for behandling, bruk eller produk-
sjon av spesielt spaltbart materiale, 
vel vitende om at det er tenkt brukt i 
en kjernefysisk sprengningsaktivi-
tet eller annen kjernefysisk aktivitet 
som ikke er underlagt kontrollmeka-
nismer i henhold til avtale med IAEA 
om fullstendige kontrollmekanis-
mer, eller

iv) utstyr, materialer eller programvare 
eller tilknyttet teknologi som bidrar 
vesentlig til konstruksjon, produk-
sjon eller levering av et ABC-våpen 
med den hensikt at det skal brukes 
til slikt formål. 

2. Det er ikke straffbart i henhold til denne 
konvensjon å frakte en gjenstand eller et 
materiale som faller inn under nr. 1 b) iii), 
eller nr. 1 b) iv) i den utstrekning gjenstan-
den eller materialet knytter seg til et kjerne-
fysisk våpen eller annet kjernefysisk spren-
glegeme, dersom gjenstanden eller materi-
alet fraktes til eller fra territoriet til, eller på 
annet vis under oppsyn av, en stat som er 
part i Traktat om ikke-spredning av kjerne-
fysiske våpen, forutsatt at:
a) påfølgende overføring eller mottak av 

gjenstanden eller materialet, også 
innenfor en stat, ikke er i strid med slik 
statsparts forpliktelser etter Traktat om 
ikke-spredning av kjernefysiske våpen, 
og, 
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(b) if the item or material  is intended for 
the delivery system of a nuclear wea-
pon or other nuclear explosive 
device of a State Party to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, the holding of such wea-
pon or device is not contrary to that 
State Party’s obligations under that 
Treaty.

6 The following text is added as Article 3ter of 
the Convention:

Article 3ter
Any person commits an offence within the 

meaning of this Convention if that person 
unlawfully and intentionally transports another 
person on board a ship knowing that the per-
son has committed an act that constitutes an 
offence set forth in articles 3, 3bis or 3quater or 
an offence set forth in any treaty listed in the 
Annex, and intending to assist that person to 
evade criminal prosecution.

7 The following text is added as Article 3quater
of the Convention:

Article 3quater
Any person also commits an offence within 

the meaning of this Convention if that person:

(a) unlawfully and intentionally injures or kills 
any person in connection with the commis-
sion of any of the offences set forth in arti-
cle 3, paragraph 1, article 3bis, or article 
3ter; or

(b) attempts to commit an offence set forth in 
article 3, paragraph 1, article 3bis, subpara-
graph 1(a)(i), (ii) or (iii) , or subparagraph 
(a) of this article; or

(c) participates as an accomplice in an offence 
set forth in article 3, article 3bis, article 3ter
or subparagraph (a) or (b) of this article; or

(d) organizes or directs others to commit an 
offence set forth in article 3, article 3bis, 
article 3ter, or subparagraph (a) or (b) of 
this article; or

(e) contributes to the commission of one or 
more offences set forth in article 3, article 
3bis, article 3ter or subparagraph (a) or (b) 
of this article, by a group of persons acting 
with a common purpose, intentionally and 
either:
(i) with the aim of furthering the criminal 

activity or criminal purpose of the 
group, where such activity or purpose 
involves the commission of an offence 
set forth in article 3, 3bis or  3ter; or
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b) dersom gjenstanden eller materialet er 
beregnet på leveringssystemet for et 
kjernefysisk våpen eller annet sprengle-
geme tilhørende en stat som er part i 
Traktat om ikke-spredning av kjernefy-
siske våpen, at besittelsen av våpenet 
eller sprenglegemet ikke er i strid med 
vedkommende statsparts forpliktelser 
etter nevnte traktat. 

6. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 3ter:  

Artikkel 3ter
En person begår en straffbar handling i 

denne konvensjons forstand når vedkom-
mende ulovlig og forsettlig frakter en annen 
person ombord på et skip vel vitende om at sist-
nevnte har begått en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 3, 3bis eller 3quater, eller en 
straffbar handling som nevnt i en avtale oppført 
i vedlegget, i den hensikt å hjelpe vedkom-
mende til å unngå straffeforfølgning.

7. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 3quater: 

Artikkel 3quater
En person begår likeledes en straffbar 

handling i denne konvensjons forstand når ved-
kommende:
a) ulovlig og forsettlig skader eller dreper en 

person i forbindelse med utførelsen av en 
av de straffbare handlinger som er nevnt i 
artikkel 3 nr. 1, artikkel 3bis eller artikkel 
3ter, eller 

b) forsøker å utføre en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 3 nr. 1, artikkel 3bis nr. 1a) 
i), ii) eller iii), eller bokstav a) i denne artik-
kel, eller

c) medvirker i en straffbar handling nevnt i 
artikkel 3, artikkel 3bis, artikkel 3ter eller 
bokstav a) eller b) i denne artikkel, eller

d) organiserer eller beordrer andre til å utføre 
en straffbar handling som nevnt i artikkel 3, 
artikkel 3bis, artikkel 3ter eller bokstav a) 
eller b) i denne artikkel, eller

e) medvirker til at en eller flere straffbare 
handlinger som nevnt i artikkel 3, artikkel 
3bis, artikkel 3ter eller bokstav a) eller b) i 
denne artikkel blir utført av en gruppe per-
soner med et felles formål, forsettlig og 
enten:
i) med sikte på å fremme gruppens krimi-

nelle virksomhet eller kriminelle formål 
når virksomheten eller formålet innebæ-
rer at det begås en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 3, 3bis eller 3ter; eller
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(ii) in the knowledge of the intention of the 
group to commit an offence set forth in 
article 3, 3bis or 3ter.

Article 5

1 Article 5 of the Convention is replaced by the 
following text:

Each State Party shall make the offences 
set forth in articles 3, 3bis, 3ter and 3quater
punishable by appropriate penalties which take 
into account the grave nature of those offences.

2 The following text is added as Article 5bis of 
the Convention:

Article 5bis
1 Each State Party, in accordance with its 

domestic legal principles, shall 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, com-
mitted an offence set forth in this Conven-
tion. 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 Each State Party shall ensure, in particular, 
that legal entities liable in accordance with 
paragraph 1 are subject to effective, propor-
tionate and dissuasive criminal, civil or 
administrative sanctions. Such sanctions 
may include monetary sanctions.

Article 6

1 The chapeau of Article 6, paragraph 1 of the 
Convention is replaced by the following text:
1 Each State Party shall take such measures 

as may be necessary to establish its juris-
diction over the offences set forth in arti-
cles 3, 3bis, 3ter and 3quater when the 
offence is committed:

2 Article 6, paragraph 3 of the Convention is 
replaced by the following text:
3 Any State Party which has established juris-

diction mentioned in paragraph 2 shall 
notify the Secretary-General. If such State 
Party subsequently rescinds that jurisdic-
tion, it shall notify the Secretary-General.
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ii) vel vitende om gruppens planer om å 
begå en straffbar handling som nevnt i 
artikkel 3, 3bis eller 3ter.

Artikkel 5

1. Konvensjonens artikkel 5 erstattes av føl-
gende tekst: 

Hver statspart skal fastsette passende straf-
ferammer for de handlinger som er nevnt i 
artikkel 3, 3bis, 3ter og 3quater idet det tas hen-
syn til handlingenes alvorlige karakter.

2. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 5bis: 

Artikkel 5bis
1. Hver statspart skal, i samsvar med sine 

internrettslige prinsipper, treffe de nødven-
dige tiltak for å sørge for at en juridisk per-
son som holder til på dens territorium eller 
er organisert etter dens lover, kan holdes 
ansvarlig når en person som står for ledel-
sen av eller kontrollen med den juridiske 
personen, i denne egenskap har begått en 
straffbar handling som nevnt i denne kon-
vensjon. Slikt ansvar kan være strafferetts-
lig, sivilrettslig eller administrativt.

2. Slikt ansvar inntrer uten at rører ved det 
strafferettslige ansvar som gjelder for de 
enkeltpersoner som har begått de straff-
bare handlingene.

3. Hver statspart skal i særdeleshet sørge for 
at juridiske personer med ansvar i henhold 
til nr. 1 undergis effektive, forholdsmessige 
og avskrekkende strafferettslige, sivilretts-
lige eller administrative sanksjoner. Slike 
sanksjoner kan omfatte økonomiske sank-
sjoner.

Artikkel 6

1. Innledningen til Konvensjonens artikkel 6 nr. 
1 erstattes av følgende tekst: 
1. Hver statspart skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å etablere jurisdiksjon over de 
straffbare handlinger som er nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter og 3quater når handlingen 
blir begått:

2. Konvensjonens artikkel 6 nr. 3 erstattes av 
følgende tekst: 
3. Enhver statspart som har etablert jurisdik-

sjon som nevnt i nr. 2, skal underrette Gene-
ralsekretæren. Dersom statsparten senere 
opphever slik jurisdiksjon, skal den under-
rette Generalsekretæren.
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3 Article 6, paragraph 4 of the Convention is 
replaced by the following text:
4 Each State Party shall take such measures 

as may be necessary to establish its juris-
diction over the offences set forth in arti-
cles 3, 3bis, 3ter and 3quater in cases where 
the alleged offender is present in its terri-
tory and it does not extradite the alleged 
offender to any of the States Parties which 
have established their jurisdiction in accor-
dance with paragraphs 1 and 2 of this arti-
cle.

Article 7

The following text is added as an Annex to the 
Convention:
ANNEX
1 Convention for the Suppression of Unlawful 

Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 
December 1970.

2 Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Civil Aviation, done 
at Montreal on 23 September 1971.

3 Convention on the Prevention and Punish-
ment of Crimes against Internationally 
Protected Persons, including Diplomatic 
Agents, adopted by the General Assembly of 
the United Nations on 14 December 1973.

4 International Convention against the Taking 
of Hostages, adopted by the General Assem-
bly of the United Nations on 17 December 
1979.

5 Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material, done at Vienna on 26 Octo-
ber 1979.

6 Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts of Violence at Airports Serving Interna-
tional Civil Aviation, supplementary to the 
Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Civil Aviation, done 
at Montreal on 24 February 1988.

7 Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf, done at 
Rome on 10 March 1988.

8 International Convention for the Suppression 
of Terrorist Bombings, adopted by the Gene-
ral Assembly of the United Nations on 15 
December 1997.

9 International Convention for the Suppression 
of the Financing of Terrorism, adopted by 
the General Assembly of the United Nations 
on 9 December 1999.
er plassert på kontinentalsokkelen

3. Konvensjonens artikkel 6 nr. 4 erstattes av 
følgende tekst: 
4. Hver statspart skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å etablere jurisdiksjon over de 
straffbare handlinger som er nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter og 3quater i tilfeller der den 
angivelige gjerningsmannen befinner seg 
på dens territorium og den ikke utleverer 
den angivelige gjerningsmannen til noen av 
statspartene som har etablert jurisdiksjon i 
samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel.

Artikkel 7

Følgende tekst føyes til som vedlegg til konvensjo-
nen:
VEDLEGG
1. Konvensjon om bekjempelse av ulovlig 

bemektigelse av luftfartøyer, utferdiget i 
Haag 16. desember 1970.

2. Konvensjon om bekjempelse av ulovlige 
handlinger mot sikkerheten i sivil luftfart, 
utferdiget i Montreal 23. september 1971.

3. Konvensjon om forebyggelse av og straff for 
forbrytelser mot internasjonalt beskyttede 
personer, herunder diplomatiske represen-
tanter, vedtatt av De forente nasjoners gene-
ralforsamling 14. desember 1973.

4. Internasjonal konvensjon mot gisseltaking, 
vedtatt av De forente nasjoners generalfor-
samling 17. desember 1979.

5. Konvensjon om fysisk beskyttelse av nukle-
ært materiale, vedtatt i Wien 3. mars 1980.

6. Protokoll til bekjempelse av ulovlige volde-
lige handlinger ved lufthavner som betjener 
internasjonal sivil luftfart, supplerende til 
Konvensjon om bekjempelse av ulovlige 
handlinger mot sikkerheten i sivil luftfart, 
utferdiget i Montreal 24. februar 1988.

7. Protokoll til bekjempelse av ulovlige handlin-
ger mot sikkerheten ved faste plattformer 
plassert på kontinentalsokkelen, utferdiget i 
Roma 10. mars 1988.

8. Internasjonal konvensjon om bekjempelse av 
terroristbombing, vedtatt av De forente 
nasjoners generalforsamling 15. desember 
1997.

9. Internasjonal konvensjon om bekjempelse av 
finansiering av terrorisme, vedtatt av De for-
ente nasjoners generalforsamling 9. desem-
ber 1999.
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Article 8

1 Article 8, paragraph 1 of the Convention is 
replaced by the following text:
1 The master of a ship of a State Party (the 

”flag State”) may deliver to the authorities 
of any other State Party (the ”receiving 
State”) any person who the master has rea-
sonable grounds to believe has committed 
an offence set forth in article 3, 3bis, 3ter, or 
3quater.

2 The following text is added as Article 8bis of 
the Convention:

Article 8bis
1 States Parties shall co-operate to the fullest 

extent possible to prevent and suppress 
unlawful acts covered by this Convention, 
in conformity with international law, and 
shall respond to requests pursuant to this 
article as expeditiously as possible.

2 Each request pursuant to this article 
should, if possible, contain the name of the 
suspect ship, the IMO ship identification 
number, the port of registry, the ports of 
origin and destination, and any other rele-
vant information.  If a request is conveyed 
orally, the requesting Party shall confirm 
the request in writing as soon as possible. 
The requested Party shall acknowledge its 
receipt of any written or oral request 
immediately.

3 States Parties shall take into account the 
dangers and difficulties involved in board-
ing a ship at sea and searching its cargo, 
and give consideration to whether other 
appropriate measures agreed between the 
States concerned could be more safely 
taken in the next port of call or elsewhere.

4 A State Party that has reasonable grounds 
to suspect that an offence set forth in article 
3, 3bis, 3ter or 3quater has been, is being or 
is about to be committed involving a ship 
flying its flag, may request the assistance of 
other States Parties in preventing or 
suppressing that offence. The States Par-
ties so requested shall use their best ende-
avours to render such assistance within the 
means available to them.

5 Whenever law enforcement or other autho-
rized officials of a State Party (”the requ-
esting Party”) encounter a ship flying the 
flag or displaying marks of registry of 
another State Party (”the first Party”), loca-
ted seaward of any State’s territorial sea, 
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Artikkel 8

1. Konvensjonens artikkel 8 nr. 1 erstattes av 
følgende tekst: 
1. Kapteinen på et skip hjemmehørende i en 

statspart (”flaggstaten”) kan overlevere til 
myndighetene i en annen statspart (”motta-
kerstaten”) en person som kapteinen har 
rimelig grunn til å tro har begått en straff-
bar handling som nevnt i artikkel 3, 3bis, 
3ter, eller 3quater.

2. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 8bis: 

Artikkel 8bis
1. Statspartene skal i størst mulig utstrekning 

og i samsvar med folkeretten samarbeide 
for å hindre og bekjempe ulovlige handlin-
ger som faller inn under denne konvensjon, 
og skal svare på anmodninger i henhold til 
denne artikkel så snart det lar seg gjøre.

2. Alle anmodninger i henhold til denne artik-
kel skal om mulig inneholde navnet på det 
mistenkte skipet, skipets IMO-identitets-
nummer, hjemmehavn, utreise- og bestem-
melseshavn og eventuelle andre relevante 
opplysninger. Dersom en anmodning for-
midles muntlig, skal den anmodende part 
bekrefte anmodningen skriftlig så snart 
som mulig. Den anmodede part skal omgå-
ende bekrefte mottak av enhver skriftlig 
eller muntlig anmodning. 

3. Statspartene skal ta hensyn til farene og 
vanskelighetene ved å borde et skip til havs 
og å gjennomsøke lasten, og vurdere om 
det er tryggere at andre egnede tiltak som 
er avtalt mellom de berørte parter, gjen-
nomføres i neste anløpshavn eller annet 
sted.

4. En statspart som har rimelig grunn til mis-
tanke om at en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter eller 3quater er 
begått eller i ferd med å bli begått i tilknyt-
ning til et skip som fører dens flagg, kan 
anmode om assistanse fra andre statsparter 
for å forhindre eller bekjempe den straff-
bare handlingen. Statspartene som anmo-
des om dette, skal gjøre sitt beste for å yte 
slik assistanse med de midler de har til 
rådighet.

5. Når rettshåndhevelses- eller andre bemyn-
digede tjenestemenn fra en statspart (”den 
anmodende stat”) utenfor noen stats sjøter-
ritorium påtreffer et skip som fører en 
annen statsparts flagg eller viser en annen 
statsparts (”første parts”) registrerings-
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and the requesting Party has reasonable 
grounds to suspect that the ship or a person 
on board the ship has been, is or is about to 
be involved in the commission of an offence 
set forth in article 3, 3bis, 3ter or 3quater, 
and the requesting Party desires to board,

(a) it shall request, in accordance with para-
graphs 1 and 2  that the first Party con-
firm the claim of nationality, and

(b) if nationality is confirmed, the requ-
esting Party shall ask the first Party 
(hereinafter referred to as, ”the flag 
State”) for authorization to board and to 
take appropriate measures with regard 
to that ship which may include stopping, 
boarding and searching the ship, its 
cargo and persons on board, and questi-
oning the persons on board in order to 
determine if an offence set forth in arti-
cle 3, 3bis, 3ter or 3quater has been, is 
being or is about to be committed, and

(c) the flag State shall either:
(i) authorize the requesting Party to 

board and to take appropriate mea-
sures set out in subparagraph (b), 
subject to any conditions it may 
impose in accordance with para-
graph 7; or

(ii) conduct the boarding and search 
with its own law enforcement or 
other officials; or

(iii)conduct the boarding and search 
together with the requesting Party, 
subject to any conditions it may 
impose in accordance with para-
graph 7; or

(iv)decline to authorize a boarding and 
search.

The requesting Party shall not 
board the ship or take measures set 
out in subparagraph 5(b) without 
the express authorization of the flag 
State.

(d) Upon or after depositing its instrument 
of ratification, acceptance, approval or 
accession, a State Party may notify the 
Secretary-General that, with respect to 
ships flying its flag or displaying its 
mark of registry, the requesting Party is 
granted authorization to board and 
search the ship, its cargo and persons 
on board, and to question the persons 
on board in order to locate and examine 
documentation of its nationality and 
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merker, og den anmodende part har rime-
lig grunn til å mistenke skipet eller en per-
son ombord på skipet for å ha vært eller å 
være i ferd med å bli delaktig i en straffbar 
handling som nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter
eller 3quater, og den anmodende part 
ønsker å borde,
a) skal den i samsvar med nr. 1 og 2 

anmode første part om å bekrefte ski-
pets påståtte nasjonalitet, og

b) dersom nasjonaliteten bekreftes, skal 
den anmodende part be første part (her-
etter kalt ”flaggstaten”) om tillatelse til å 
borde og å treffe egnede tiltak med hen-
syn til vedkommende skip, som blant 
annet kan være å stanse, borde og gjen-
nomsøke skipet, lasten og personer 
ombord og å avhøre personer ombord 
for å fastslå om en straffbar handling 
som nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter eller 
3quater er begått eller er i ferd med å bli 
begått, og

c) flaggstaten skal enten:
i) gi den anmodende part tillatelse til å 

borde og å iverksette egnede tiltak 
som nevnt i nr. b), på de vilkår den 
måtte fastsette i samsvar med nr. 7, 
eller

ii) foreta bordingen og gjennomsøknin-
gen med sine egne rettshåndhevel-
ses- eller andre tjenestemenn; eller

iii) foreta bordingen og gjennomsøknin-
gen sammen med den anmodende 
part, på de vilkår den måtte fastsette 
i samsvar med nr. 7, eller

iv) avslå å tillate bording og gjennom-
søkning.

Den anmodende part skal ikke 
borde skipet eller iverksette tiltak 
som nevnt i nr. 5 b) uten flaggstatens 
uttrykkelige tillatelse.

d) Idet en statspart deponerer sitt instru-
ment til ratifikasjon, aksept, godkjen-
nelse eller tiltredelse, eller etter at den 
har deponert slikt instrument, kan den 
underrette Generalsekretæren om at 
med hensyn til skip som fører dens 
flagg eller viser dens registrerings-
merke, gis den anmodende part tilla-
telse til å borde og gjennomsøke skipet, 
dets last og ombordværende personer 
og å forhøre de ombordværende perso-
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determine if an offence set forth in arti-
cle 3, 3bis, 3ter or 3quater has been, is 
being or is about to be committed, if 
there is no response from the first Party 
within four hours of acknowledgement 
of receipt of a request to confirm natio-
nality.

(e) Upon or after depositing its instrument 
of ratification, acceptance, approval or 
accession, a State Party may notify the 
Secretary-General that, with respect to 
ships flying its flag or displaying its 
mark of registry, the requesting Party is 
authorized to board and search a ship, 
its cargo and persons on board, and to 
question the persons on board in order 
to determine if an offence under article 
3, 3bis, 3ter or 3quater has been, is being 
or is about to be committed.

The notifications made pursuant to 
this paragraph can be withdrawn at any 
time.

6 When evidence of conduct described in 
article 3, 3bis, 3ter or 3quater is found as the 
result of any boarding conducted pursuant 
to this article, the flag State may authorize 
the requesting Party to detain the ship, 
cargo and persons on board pending 
receipt of disposition instructions from the 
flag State. The requesting Party shall 
promptly inform the flag State of the results 
of a boarding, search, and detention con-
ducted pursuant to this article.  The requ-
esting Party shall also inform promptly the 
flag State of the discovery of evidence of 
illegal conduct that is not subject to this 
Convention.

7 The flag State, consistent with the other 
provisions of this Convention, may subject 
its authorization under paragraph 5 or 6 to 
conditions, including obtaining additional 
information from the requesting Party, and 
conditions relating to responsibility for and 
the extent of measures to be taken.  No 
additional measures may be taken without 
the express authorization of the flag State, 
except when necessary to relieve imminent 
danger to the lives of persons or where 
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ner med henblikk på å lokalisere og 
undersøke dokumentasjon på skipets 
nasjonalitet og å fastslå om en straffbar 
handling som nevnt i artikkel 3, 3bis, 
3ter eller 3quater er begått eller er i ferd 
med å bli begått, dersom det innen fire 
timer etter mottak av anmodning om å 
bekrefte nasjonalitet ikke foreligger noe 
svar fra første part.

e) Idet en statspart deponerer sitt instru-
ment til ratifikasjon, aksept, godkjen-
nelse eller tiltredelse, eller etter at den 
har deponert slikt instrument, kan den 
underrette Generalsekretæren om at 
med hensyn til skip som fører dens 
flagg eller viser dens registrerings-
merke, gis den anmodende part tilla-
telse til å borde og gjennomsøke skipet, 
dets last og ombordværende personer 
og å forhøre de ombordværende perso-
ner med henblikk på å fastslå om en 
straffbar handling i henhold til artikkel 
3, 3bis, 3ter eller 3quater er begått eller 
er i ferd med å bli begått.

De underretninger som gis i hen-
hold til dette nummer, kan når som 
helst trekkes tilbake.

6. Når det som et resultat av en bording fore-
tatt i henhold til denne artikkel blir funnet 
bevis på atferd som beskrevet i artikkel 3, 
3bis, 3ter eller 3quater, kan flaggstaten gi 
den anmodende stat tillatelse til å holde ski-
pet, lasten og ombordværende personer til-
bake i påvente av instruksjoner fra flaggsta-
ten om den videre behandling. Den anmo-
dende part skal omgående informere 
flaggstaten om resultatene av bording, 
gjennomsøkning og tilbakeholdelse fore-
tatt i henhold til denne artikkel. Den anmo-
dende part skal også omgående informere 
flaggstaten dersom det avdekkes bevis på 
ulovlig atferd som ikke rammes av denne 
konvensjon.

7. Flaggstaten kan, i tråd med denne konven-
sjons øvrige bestemmelser, stille betingel-
ser for sin tillatelse i henhold til nr. 5 og 6, 
blant annet om at det skal innhentes til-
leggsopplysninger fra den anmodende part, 
og kan stille betingelser angående ansvaret 
for og omfanget av de tiltak som blir å iverk-
sette. Ingen ytterligere tiltak må iverksettes 
uten flaggstatens uttrykkelige tillatelse 
med mindre det er nødvendig for å bringe 
personer ut av overhengende livsfare eller 
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those measures derive from relevant bilate-
ral or multilateral agreements.

8 For all boardings pursuant to this article, 
the flag State has the right to exercise juris-
diction over a detained ship, cargo or other 
items and persons on board, including sei-
zure, forfeiture, arrest and prosecution. 
However, the flag State may, subject to its 
constitution and laws, consent to the exer-
cise of jurisdiction by another State having 
jurisdiction under article 6.

9 When carrying out the authorized actions 
under this article, the use of force shall be 
avoided except when necessary to ensure 
the safety of its officials and persons on 
board, or where the officials are obstructed 
in the execution of the authorized actions. 
Any use of force pursuant to this article 
shall not exceed the minimum degree of 
force which is necessary and reasonable in 
the circumstances.

10 Safeguards:
(a) Where a State Party takes measures 

against a ship in accordance with this 
article, it shall:
(i) take due account of the need not to 

endanger the safety of life at sea;

(ii) ensure that all persons on board are 
treated in a manner which preserves 
their basic human dignity, and in 
compliance with the applicable pro-
visions of international law, inclu-
ding international human rights law;

(iii)ensure that a boarding and search 
pursuant to this article shall be con-
ducted in accordance with applica-
ble international law;

(iv)take due account of the safety and 
security of the ship and its cargo;

(v) take due account of the need not to 
prejudice the commercial or legal 
interests of the flag State;

(vi)ensure, within available means, that 
any measure taken with regard to 
the ship or its cargo is environmen-
tally sound under the circumstan-
ces;

(vii)ensure that persons on board 
against whom proceedings may be 
commenced in connection with any 
of the offences set forth in article 3, 
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med mindre tiltakene følger av relevante 
bilaterale eller multilaterale avtaler.

8. Ved alle bordinger i medhold av denne 
artikkel har flaggstaten rett til å utøve juris-
diksjon over et skip som holdes tilbake og 
over dets last eller andre gjenstander og 
personer ombord, blant annet i form av 
beslag, inndragning, arrest og straffefor-
følgning. Flaggstaten kan imidlertid, alt 
etter egen forfatning og lovgivning, sam-
tykke i at jurisdiksjon utøves av en annen 
stat som har jurisdiksjon i henhold til artik-
kel 6.

9. I utførelsen av de tiltak som denne artikkel 
gir adgang til, skal maktbruk unngås med 
mindre det er nødvendig for å ivareta sik-
kerheten til tjenestemenn og ombordvæ-
rende personer, eller med mindre tjeneste-
mennene blir hindret i å utføre de handlin-
ger de er gitt fullmakt til. Maktbruk i 
medhold av denne artikkel skal ikke gå 
utover det minimum som er nødvendig og 
rimelig under de rådende forhold.

10. Beskyttelsesklausuler:
a) Når en statspart iverksetter tiltak mot et 

skip i samsvar med denne artikkel, skal 
den:
i) ta tilbørlig hensyn til behovet for 

ikke å sette sikkerheten for mennes-
keliv på sjøen i fare,

ii) påse at alle personer ombord 
behandles på en måte som ivaretar 
deres grunnleggende personlige 
verdighet og som samsvarer med 
gjeldende bestemmelser i folkeret-
ten, herunder den internasjonale 
menneskerettslovgivningen,

iii) påse at bording og gjennomsøkning 
i medhold av denne artikkel foretas 
i samsvar med gjeldende folkerett,

iv) ta tilbørlig hensyn til sikkerheten for 
skipet og dets last,

v) ta tilbørlig hensyn til behovet for 
ikke å skade flaggstatens kommersi-
elle eller rettslige interesser,

vi) sikre, med de midler som står til 
rådighet, at tiltak som måtte bli 
iverksatt med hensyn til skipet eller 
dets last, er miljømessig forsvarlige 
under de rådende forhold,

vii)sikre at personer ombord som det 
kan bli innledet rettslige skritt mot i 
forbindelse med noen av de straff-
bare handlinger som er nevnt i artik-
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3bis, 3ter or 3quater are afforded the 
protections of paragraph 2 of article 
10, regardless of location;

(viii)ensure that the master of a ship is 
advised of its intention to board, and 
is, or has been, afforded the oppor-
tunity to contact the ship’s owner 
and the flag State at the earliest opp-
ortunity; and

(ix)take reasonable efforts to avoid a 
ship being unduly detained or 
delayed.

(b) Provided that authorization to board by 
a flag State shall not per se give rise to its 
liability, States Parties shall be liable for 
any damage, harm or loss attributable to 
them arising from measures taken pur-
suant to this article when:

(i) the grounds for such measures 
prove to be unfounded, provided 
that the ship has not committed any 
act justifying the measures taken; or

(ii) such measures are unlawful or 
exceed those reasonably required in 
light of available information to 
implement the provisions of this 
article.

States Parties shall provide effective 
recourse in respect of such damage, harm 
or loss.
(c) Where a State Party takes measures 

against a ship in accordance with this 
Convention, it shall take due account of 
the need not to interfere with or to 
affect:
(i) the rights and obligations and the 

exercise of jurisdiction of coastal 
States in accordance with the inter-
national law of the sea; or

(ii) the authority of the flag State to 
exercise jurisdiction and control in 
administrative, technical and social 
matters involving the ship.

(d) Any measure taken pursuant to this arti-
cle shall be carried out by law enforce-
ment or other authorized officials from 
warships or military aircraft, or from 
other ships or aircraft clearly marked 
and identifiable as being on government 
service and authorized to that effect 
and, notwithstanding articles 2 and 2bis, 
the provisions of this article shall apply.
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kel 3, 3bis, 3ter eller 3quater, gis den 
beskyttelse som er nevnt i artikkel 
10 nr. 2, uansett hvor de befinner 
seg,

viii)sikre at kapteinen på et skip blir 
gjort oppmerksom på at den akter å 
borde, og at kapteinen gis eller er 
gitt anledning til å kontakte skipets 
eier og flaggstaten ved første mulig-
het, og

ix) gjøre rimelige anstrengelser for å 
unngå at et skip holdes tilbake eller 
forsinkes utilbørlig.

b) Med det forbehold at en bordingstilla-
telse gitt av en flaggstat ikke i seg selv 
skal utløse dens ansvar, skal statspar-
tene være ansvarlige for skade, overlast 
eller tap av enhver art som kan tilskri-
ves dem som en følge av tiltak iverksatt 
i medhold av denne artikkel når:
i) slike tiltak viser seg å være ubegrun-

net, gitt at skipet ikke har begått 
noen handling som rettferdiggjør de 
iverksatte tiltak, eller

ii) slike tiltak er ulovlige eller går 
utover det som med rimelighet kan 
anses som nødvendig på bakgrunn 
av tilgjengelige opplysninger for å 
gjennomføre bestemmelsene i 
denne artikkel.

Statspartene skal sørge for effektive 
regressmuligheter med hensyn til skade, 
overlast eller tap som nevnt.
c) Når en statspart iverksetter tiltak mot et 

skip i samsvar med denne konvensjon, 
skal den ta tilbørlig hensyn til behovet 
for ikke å gripe inn i eller påvirke:

i) kyststaters rettigheter og plikter og 
deres jurisdiksjonsutøvelse i hen-
hold til internasjonal havrett, eller

ii) flaggstatens myndighet til å utøve 
jurisdiksjon og kontroll i administra-
tive, tekniske og sosiale forhold ved-
rørende skipet.

d) Ethvert tiltak som iverksettes i medhold 
av denne artikkel, skal gjennomføres av 
rettshåndhevelses- eller andre bemyn-
digede tjenestemenn fra krigsskip eller 
militære luftfartøy, eller fra andre skip 
eller luftfartøy som er tydelig merket og 
identifiserbare som utsendt på statlig 
oppdrag og som er gitt myndighet til 
dette, og bestemmelsene i denne artik-
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(e) For the purposes of this article ”law 
enforcement or other authorized offici-
als” means uniformed or otherwise cle-
arly identifiable members of law enfor-
cement or other government authori-
ties duly authorized by their 
government.  For the specific purpose 
of law enforcement under this Conven-
tion, law enforcement or other authori-
zed officials shall provide appropriate 
government-issued identification docu-
ments for examination by the master of 
the ship upon boarding.

11 This article does not apply to or limit board-
ing of ships conducted by any State Party in 
accordance with international law, seaward 
of any State’s territorial sea, including 
boardings based upon the right of visit, the 
rendering of assistance to persons, ships 
and property in distress or peril, or an aut-
horization from the flag State to take law 
enforcement or other action.

12 States Parties are encouraged to develop 
standard operating procedures for joint 
operations pursuant to this article and con-
sult, as appropriate, with other States Par-
ties with a view to harmonizing such stan-
dard operating procedures for the conduct 
of operations.

13 States Parties may conclude agreements or 
arrangements between them to facilitate 
law enforcement operations carried out in 
accordance with this article.

14 Each State Party shall take appropriate 
measures to ensure that its law enforce-
ment or other authorized officials, and law 
enforcement or other authorized officials of 
other States Parties acting on its behalf, are 
empowered to act pursuant to this article.

15 Upon or after depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion, each State Party shall designate the 
authority, or, where necessary, authorities 
to receive and respond to requests for assis-
tance, for confirmation of nationality, and 
for authorization to take appropriate measu-
res.  Such designation, including contact 
information, shall be notified to the 
Secretary-General within one month of 
becoming a Party, who shall inform all 
other States Parties within one month of 
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kel skal gjelde uten hensyn til artikkel 2 
og 2bis.

e) I forbindelse med denne artikkel betyr 
”rettshåndhevelses- eller andre bemyn-
digede tjenestemenn” uniformerte eller 
på annen måte lett gjenkjennelige med-
lemmer av rettshåndhevelses- eller 
andre offentlige myndigheter som er 
behørig bemyndiget av sin regjering. 
Når det konkret gjelder rettshåndhe-
velse i henhold til denne konvensjon, 
skal rettshåndhevelses- eller andre 
bemyndigede tjenestemenn forevise 
nødvendige, offentlig utstedte identi-
tetsdokumenter som skipets kaptein 
kan kontrollere ved bording. 

11. Denne artikkel får ikke anvendelse for og 
er ikke til hinder for bording av skip foretatt 
i samsvar med folkeretten av en statspart 
utenfor noen stats sjøterritorium, herunder 
bordinger på grunnlag av visitasjonsrett, 
utførelse av assistanse til personer, skip og 
eiendom i nød eller fare, eller en tillatelse 
fra flaggstaten til å utføre rettshåndhevel-
ses- eller andre handlinger.

12. Statspartene oppfordres til å utvikle stan-
dardprosedyrer for felles operasjoner i 
medhold av denne artikkel og å rådføre seg 
med andre statsparter etter behov med 
sikte på å harmonisere slike prosedyrer for 
gjennomføring av operasjoner.

13. Statspartene kan inngå avtaler eller avtale 
ordninger seg imellom for å lette gjennom-
føringen av rettshåndhevelsesoperasjoner i 
henhold til denne artikkel. 

14. Hver statspart skal treffe egnede tiltak for å 
sikre at dens rettshåndhevelses- eller andre 
bemyndigede tjenestemenn, og andre 
statsparters rettshåndhevelses- eller andre 
bemyndigede tjenestemenn som opptrer på 
dens vegne, er bemyndiget til å handle i 
samsvar med denne artikkel.

15. Hver statspart skal, idet den deponerer sitt 
instrument til ratifikasjon, aksept, godkjen-
nelse eller tiltredelse, eller etter å ha depo-
nert det, utpeke den myndighet eller om 
nødvendig de myndigheter som skal motta 
og svare på anmodninger om assistanse, 
bekrefte nasjonalitet og gi tillatelse til å 
iverksette egnede tiltak. Slik utpekning, 
med kontaktinformasjon, skal meddeles 
Generalsekretæren innen én måned etter 
utpekningen. Hver statspart er ansvarlig for 
å gi omgående varsel via Generalsekretæ-
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the designation.  Each State Party is 
responsible for providing prompt notice 
through the Secretary-General of any chan-
ges in the designation or contact informa-
tion.

Article 9

Article 10, paragraph 2 is replaced by the follo-
wing text:
2 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 guaran-
teed 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 provi-
sions of international law, including internati-
onal human rights law.

Article 10

1 Article 11, paragraphs 1, 2, 3 and 4 are repla-
ced by the following text:
1 The offences set forth in articles 3, 3bis, 

3ter and 3quater shall be deemed to be 
included as extraditable offences in any 
extradition treaty existing between any of 
the States Parties. States Parties undertake 
to include such 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, the requested State Party 
may, at its option, consider this Convention 
as a legal basis for extradition in respect of 
the offences set forth in articles 3, 3bis, 3ter
and 3quater. Extradition shall be subject to 
the other conditions provided by the law of 
the requested State Party.

3 States Parties which do not make extradi-
tion conditional on the existence of a treaty 
shall recognize the offences set forth in 
articles 3, 3bis, 3ter and 3quater as extradi-
table offences between themselves, subject 
to the conditions provided by the law of the 
requested State Party.

4 If necessary, the offences set forth in arti-
cles 3, 3bis, 3ter and 3quater shall be trea-
ted, for the purposes of extradition between 
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ren om eventuelle endringer i utpekning 
eller kontaktinformasjon.

Artikkel 9

Artikkel 10 nr. 2 erstattes av følgende tekst: 

2. Enhver person som settes i varetekt eller 
som det treffes andre tiltak mot eller som er 
under straffeforfølgning i medhold av denne 
artikkel, skal være garantert rettferdig 
behandling med anledning til å nyte godt av 
alle rettigheter og garantier i samsvar med 
loven i staten på hvis territorium vedkom-
mende befinner seg og med gjeldende folke-
rettslige bestemmelser, også angående 
menneskerettighetene.

Artikkel 10

1. Artikkel 11 nr. 1, 2, 3 og 4 skiftes ut med føl-
gende tekst: 
1. De straffbare handlinger som er nevnt i 

artikkel 3, 3bis, 3ter og 3quater, skal anses 
inkludert som utleveringsgrunnlag i de 
utleveringsavtaler som måtte foreligge mel-
lom statspartene. Statspartene forplikter 
seg til å inkludere slike straffbare handlin-
ger som utleveringsgrunnlag i enhver fram-
tidig utleveringsavtale dem imellom.

2. Når en statspart som setter inngått avtale 
som vilkår for utlevering, mottar anmod-
ning om utlevering fra en annen statspart 
som den ikke har utleveringsavtale med, 
kan den anmodede statspart, om den 
ønsker det, betrakte denne konvensjon som 
rettslig grunnlag for utlevering med hen-
syn til de straffbare handlinger som er 
nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter og 3quater. Utle-
vering skal skje i samsvar med de vilkår 
som for øvrig er fastsatt i den anmodede 
statsparts lovgivning. 

3. Statsparter som ikke setter inngått avtale 
som vilkår for utlevering, skal seg imellom 
anse de straffbare handlinger som er nevnt 
i artikkel 3, 3bis, 3ter og 3quater som utleve-
ringsgrunnlag, forutsatt at vilkårene i den 
anmodede statsparts lovgivning er oppfylt. 

4. Ved utlevering statsparter imellom skal de 
straffbare handlinger som er nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter og 3quater, om nødvendig 
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States Parties, as if they had been commit-
ted not only in the place in which they 
occurred but also in a place within the juris-
diction of the State Party requesting extra-
dition.

2 The following text is added as Article 11bis, 
of the Convention:

Article 11bis
None of the offences set forth in article 3, 

3bis, 3ter or 3quater shall be regarded for the 
purposes of extradition or mutual legal assis-
tance as a political offence or as an offence con-
nected with a political offence or as an offence 
inspired by political motives.  Accordingly, a 
request for extradition or for mutual legal assis-
tance 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 poli-
tical motives.

3 The following text is added as Article 11ter of 
the Convention:

Article 11ter
Nothing in this Convention shall be inter-

preted as imposing an obligation to extradite or 
to afford mutual legal assistance, if the reque-
sted State Party has substantial grounds for 
believing that the request for extradition for 
offences set forth in article 3, 3bis, 3ter or 
3quater 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, nati-
onality, ethnic origin, political opinion or gen-
der, or that compliance with the request would 
cause prejudice to that person’s position for 
any of these reasons.

Article 11

1 Article 12, paragraph 1 of the Convention is 
replaced by the following text:
1 States Parties shall afford one another the 

greatest measure of assistance in connec-
tion with criminal proceedings brought in 
respect of the offences set forth in articles 
3, 3bis, 3ter and 3quater, including assis-
tance in obtaining evidence at their disposal 
necessary for the proceedings.

2 The following text is added as Article 12bis of 
the Convention:
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behandles som om de var begått ikke bare 
på stedet hvor de ble utført, men også på et 
sted der statsparten som begjærer utleve-
ring har jurisdiksjon.

2. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 11bis: 

Artikkel 11bis
Ingen av de straffbare handlinger som er 

nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter eller 3quater, skal i 
forbindelse med utlevering eller gjensidig juri-
disk bistand anses som et politisk lovbrudd 
eller som en straffbar handling i tilknytning til 
et politisk lovbrudd eller som en straffbar 
handling med politiske motiver. En anmodning 
om utlevering eller om gjensidig juridisk 
bistand på grunnlag av en slik straffbar hand-
ling kan derfor ikke avslås av den ene grunn at 
den angår et politisk lovbrudd eller en straffbar 
handling knyttet til et politisk lovbrudd eller en 
straffbar handling med politiske motiver.

3. Følgende tekst føyes til som Konvensjonens 
artikkel 11ter: 

Artikkel 11ter
Intet i denne konvensjon skal tolkes dit hen 

at det innebærer en forpliktelse til å utlevere 
eller å tilby gjensidig juridisk bistand dersom 
den anmodede statspart har tungtveiende 
grunner for å tro at anmodningen om utleve-
ring for straffbare handlinger som nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter eller 3quater, eller om gjensidig 
juridisk bistand med hensyn til slik straffbar 
handling, er fremmet i den hensikt å straffefor-
følge eller straffe en person på grunnlag av ved-
kommendes rase, religion, nasjonalitet, etniske 
opphav, politiske oppfatning eller kjønn, eller at 
det å etterkomme anmodningen ville svekke 
vedkommendes stilling av en av de grunner 
som er nevnt.

Artikkel 11

1.  Konvensjonens artikkel 12 nr. 1 erstattes av 
følgende tekst: 
1. Statspartene skal yte hverandre størst 

mulig bistand i forbindelse med straffe-
rettslig forfølgning av de straffbare handlin-
ger som er nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter og 
3quater, herunder bistand ved innhenting 
av bevis som er tilgjengelige for dem og 
som er nødvendige for forfølgningen. 

2. Følgende tekst føyes til som konvensjonens 
artikkel 12bis: 
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Article 12bis
1 A person who is being detained or is ser-

ving a sentence in the territory of one State 
Party whose presence in another State 
Party is requested for purposes of identifi-
cation, testimony or otherwise providing 
assistance in obtaining evidence for the 
investigation or prosecution of offences set 
forth in article 3, 3bis, 3ter or 3quater may 
be transferred if the following conditions 
are met:
(a) the person freely gives informed con-

sent; and
(b) the competent authorities of both States 

agree, subject to such conditions as 
those States may deem appropriate.

2 For the purposes of this article:

(a) the State to which the person is transfer-
red shall have the authority and obliga-
tion to keep the person transferred in 
custody, unless otherwise requested or 
authorized by the State from which the 
person was transferred;

(b) the State to which the person is transfer-
red shall without delay implement its 
obligation to return the person to the 
custody of the State from which the per-
son was transferred as agreed before-
hand, or as otherwise agreed, by the 
competent authorities of both States;

(c) the State to which the person is transfer-
red shall not require the State from 
which the person was transferred to ini-
tiate extradition proceedings for the 
return of the person;

(d) the person transferred shall receive cre-
dit for service of the sentence being ser-
ved in the State from which the person 
was transferred for time spent in the 
custody of the State to which the person 
was transferred.

3 Unless the State Party from which a person 
is to be transferred in accordance with this 
article so agrees, that person, whatever that 
person’s nationality, shall not be prosecuted 
or detained or subjected to any other 
restriction of personal liberty in the terri-
tory of the State to which that person is 
transferred in respect of acts or convictions 
anterior to that person’s departure from the 
territory of the State from which such per-
son was transferred.
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Artikkel 12bis
1. En person som holdes i forvaring eller 

soner en dom på en statsparts territorium, 
og hvis tilstedeværelse er ønsket hos en 
annen statspart med henblikk på identifise-
ring, vitneutsagn eller annen bistand i å inn-
hente bevis til etterforskning eller straffe-
forfølgning av straffbare handlinger som 
nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter eller 3quater, 
kan overføres dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) vedkommende gir sitt informerte sam-

tykke, og
b) begge staters kompetente myndigheter 

gir sin tilslutning, eventuelt på de vilkår 
disse statene finner passende.

2. I forbindelse med denne artikkel gjelder 
følgende:
a) staten som vedkommende overføres til, 

skal ha myndighet og plikt til å holde 
vedkommende i varetekt med mindre 
staten som vedkommende overføres 
fra, anmoder om eller gir tillatelse til 
noe annet,

b) staten som vedkommende overføres til, 
skal omgående oppfylle sin plikt til 
bringe vedkommende tilbake i varetekt 
hos staten som vedkommende ble over-
ført fra, som avtalt på forhånd eller slik 
begge staters kompetente myndigheter 
avtaler,

c) staten som vedkommende overføres til, 
skal ikke kreve at staten som vedkom-
mende ble overført fra, innleder utleve-
ringssak for å få vedkommende brakt til-
bake,

d) personen som overføres, skal ha fra-
drag i straff som sones i den staten ved-
kommende ble overført fra for utholdt 
varetekt hos staten som vedkommende 
ble overført til. 

3. Med mindre statsparten som en person i 
samsvar med denne artikkel skal overføres 
fra, samtykker, skal vedkommende, uansett 
nasjonalitet, ikke straffeforfølges eller hol-
des i varetekt eller underlegges annen 
begrensning i sin personlige frihet på terri-
toriet til staten som vedkommende overfø-
res til med hensyn til handlinger eller dom-
fellelser forut for vedkommendes utreise 
fra territoriet til staten som vedkommende 
overføres fra.
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Article 12

Article 13 of the Convention is replaced by the fol-
lowing text:
1 States Parties shall co-operate in the preven-

tion of the offences set forth in articles 3, 
3bis, 3ter and 3quater, particularly by:
(a) taking all practicable measures to prevent 

preparation in their respective territories 
for the commission of those offences within 
or outside their territories;

(b) exchanging information in accordance with 
their national law, and co-ordinating admi-
nistrative and other measures taken as 
appropriate to prevent the commission of 
offences set forth in articles 3, 3bis, 3ter and 
3quater.

2 When, due to the commission of an offence 
set forth in article 3, 3bis, 3ter or 3quater, the 
passage of a ship has been delayed or inter-
rupted, any State Party in whose territory the 
ship or passengers or crew are present shall 
be bound to exercise all possible efforts to 
avoid a ship, its passengers, crew or cargo 
being unduly detained or delayed.

Article 13

Article 14 of the Convention is replaced by the fol-
lowing text:

Any State Party having reason to believe that 
an offence set forth in article 3, 3bis, 3ter or 
3quater will be committed shall, in accordance 
with its national law, furnish as promptly as possi-
ble any relevant information in its possession to 
those States which it believes would be the States 
having established jurisdiction in accordance with 
article 6.

Article 14

Article 15, paragraph 3 of the Convention is repla-
ced by the following text:
3 The information transmitted in accordance 

with paragraphs 1 and 2 shall be communica-
ted by the Secretary-General to all States 
Parties, to Members of the Organization, to 
other States concerned, and to the appropri-
ate international intergovernmental organi-
zations.
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Artikkel 12

Konvensjonens artikkel 13 erstattes av følgende 
tekst: 
1. Statspartene skal samarbeide om å forhindre 

de straffbare handlinger som er nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter og 3quater, særlig ved å:
a) treffe alle gjennomførbare tiltak for å hin-

dre at det på deres respektive territorier 
gjøres forberedelser til å begå disse straff-
bare handlingene på eller utenfor deres ter-
ritorier,

b) utveksle informasjon i samsvar med sin 
nasjonale lovgivning, og samordne admi-
nistrative og andre tiltak som iverksettes, 
slik det passer, for å hindre at straffbare 
handlinger som nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter 
og 3quater blir begått.

2. Når en straffbar handling som nevnt i artik-
kel 3, 3bis, 3ter eller 3quater er begått, og et 
skip som følge av dette har fått sin reise 
utsatt eller avbrutt, skal enhver statspart der 
skipet eller passasjerene eller mannskapet 
befinner seg, være forpliktet til å gjøre alle 
mulige anstrengelser for å unngå at skip, 
passasjerer, mannskap eller last holdes til-
bake eller forsinkes utilbørlig.

Artikkel 13

Konvensjonens artikkel 14 erstattes av følgende 
tekst: 

Enhver statspart som har grunn til å tro at en 
straffbar handling som nevnt i artikkel 3, 3bis, 3ter 
eller 3quater vil bli begått, skal i samsvar med sin 
lovgivning snarest mulig gi videre enhver relevant 
informasjon som den sitter inne med til de stater 
den tror vil være de stater som har etablert juris-
diksjon i samsvar med artikkel 6.

Artikkel 14

Konvensjonens artikkel 15 nr. 3 erstattes av føl-
gende tekst: 
3. Opplysninger overført i samsvar med nr. 1 

og 2 skal formidles av Generalsekretæren til 
alle statsparter, til medlemmer av Organisa-
sjonen, til andre berørte stater og til de aktu-
elle internasjonale mellomstatlige organisa-
sjoner.
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Article 15

Interpretation and application

1 The Convention and this Protocol shall, as 
between the Parties to this Protocol, be read 
and interpreted together as one single instru-
ment.

2 Articles 1 to 16 of the Convention, as revised 
by this Protocol, together with articles 17 to 
24 of this Protocol and the Annex thereto, 
shall constitute and be called the Convention 
for the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Maritime Navigation, 2005 
(2005 SUA Convention).

Article 16

The following text is added as article 16bis of the 
Convention:

Final clauses of the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Maritime Navigation, 2005

The final clauses of the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation, 2005 shall be articles 17 to 
24 of the Protocol of 2005 to the Convention for 
the Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Maritime Navigation, 1988. References 
in this Convention to States Parties shall be taken 
to mean references to States Parties to that Proto-
col.

Final clauses

Article 17

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession

1 This Protocol shall be open for signature at 
the Headquarters of the Organization from 
14 February 2006 to 13 February 2007 and 
shall thereafter remain open for accession.

2 States may express their consent to be 
bound by this Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratifica-

tion, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance 

or approval, followed by ratification, accep-
tance or approval; or

(c) accession.
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Artikkel 15

Tolkning og anvendelse

1. Konvensjonen og denne protokoll skal, hva 
gjelder forholdet mellom partene i denne 
protokoll, leses og tolkes sammen som ett 
instrument.

2. Konvensjonens artikkel 1 til 16, som revidert 
ved denne protokoll, skal sammen med 
denne protokolls artikkel 17 til 24 og dens 
vedlegg, utgjøre og kalles Konvensjon om 
bekjempelse av ulovlige handlinger mot sik-
kerheten ved skipsfart 2005 (SUA-konvensjo-
nen 2005).

Artikkel 16

Følgende tekst føyes til som Konvensjonens artik-
kel 16bis: 

Sluttbestemmelser til Konvensjon om 
bekjempelse av ulovlige handlinger mot 
sikkerheten ved skipsfart 2005

Sluttbestemmelsene i Konvensjon om bekjem-
pelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
skipsfart 2005 skal være artikkel 17 til 24 i proto-
koll av 2005 til Konvensjon om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart 
1988. Henvisninger i denne konvensjon til 
statsparter skal forstås som henvisninger til stater 
som er parter i nevnte protokoll.

Sluttbestemmelser

Artikkel 17

Undertegning, ratifikasjon, aksept, 
godkjennelse og tiltredelse

1. Denne protokoll skal være åpen for under-
tegning i Den internasjonale skipsfartsorga-
nisasjons hovedkvarter fra 14. februar 2006 
til 13. februar 2007, og skal deretter være 
åpen for tiltredelse.

2. Stater kan uttrykke sitt samtykke til å være 
bundet av denne protokollen ved:
a) undertegning uten forbehold om ratifika-

sjon, aksept eller godkjennelse, eller
b) undertegning med forbehold om ratifika-

sjon, aksept eller godkjennelse, etterfulgt 
av ratifikasjon, aksept eller godkjennelse, 
eller

c) tiltredelse.
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3 Ratification, acceptance, approval or acces-
sion shall be effected by the deposit of an 
instrument to that effect with the Secretary-
General.

4 Only a State which has signed the Conven-
tion without reservation as to ratification, 
acceptance or approval, or has ratified, 
accepted, approved or acceded to the Con-
vention may become a Party to this Protocol.

Article 18

Entry into force

1 This Protocol shall enter into force ninety 
days following the date on which twelve Sta-
tes have either signed it without reservation 
as to ratification, acceptance or approval, or 
have deposited an instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession with the 
Secretary-General.

2 For a State which deposits an instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion in respect of this Protocol after the con-
ditions in paragraph 1 for entry into force 
thereof have been met, the ratification, 
acceptance, approval or accession shall take 
effect ninety days after the date of such depo-
sit.

Article 19

Denunciation

1 This Protocol may be denounced by any 
State Party at any time after the date on 
which this Protocol enters into force for that 
State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit 
of an instrument of denunciation with the 
Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect one year, or 
such longer period as may be specified in the 
instrument of denunciation, after the deposit 
of the instrument with the Secretary-Gene-
ral.

Article 20

Revision and amendment

1 A conference for the purpose of revising or 
amending this Protocol may be convened by 
the Organization.

2 The Secretary-General shall convene a confe-
rence of States Parties to this Protocol for 
revising or amending the Protocol, at the 
request of one third of the States Parties, or 
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3. Ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-
delse skal skje ved at et instrument med til-
svarende innhold deponeres hos General-
sekretæren.

4. Bare en stat som har undertegnet Konvensjo-
nen uten forbehold om ratifikasjon, aksept 
eller godkjennelse, eller har ratifisert, aksep-
tert, godkjent eller tiltrådt Konvensjonen, 
kan bli part i denne protokoll.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

1. Denne protokoll trer i kraft nitti dager etter 
datoen da tolv stater enten har undertegnet 
den uten forbehold om ratifikasjon, aksept 
eller godkjennelse eller har deponert sitt 
instrument til ratifikasjon, aksept, godkjen-
nelse eller tiltredelse hos Generalsekretæ-
ren.

2. For en stat som deponerer sitt instrument til 
ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-
delse av denne protokoll etter at ikrafttredel-
sesvilkårene i nr. 1 er oppfylt, får ratifikasjo-
nen, aksepten, godkjennelsen eller tiltredel-
sen virkning nitti dager etter deponeringsda-
toen.

Artikkel 19

Oppsigelse

1. Denne protokoll kan sies opp av enhver 
statspart når som helst etter datoen da denne 
protokoll trer i kraft for vedkommende stat. 

2. Oppsigelse skal skje ved at et oppsigelsesin-
strument deponeres hos Generalsekretæren.

3. En oppsigelse får virkning ett år, eller slikt 
lengre tidsrom som måtte være angitt i opp-
sigelsesinstrumentet, etter at instrumentet 
er deponert hos Generalsekretæren.

Artikkel 20

Revisjon og endring

1. En konferanse med det formål å revidere 
eller endre denne protokoll kan sammenkal-
les av Organisasjonen.

2. Generalsekretæren skal sammenkalle en 
konferanse mellom statene som er part i 
denne protokoll for å revidere eller endre 
protokollen dersom en tredjedel av statspar-
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ten States Parties, whichever is the higher 
figure.

3 Any instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession deposited after the 
date of entry into force of an amendment to 
this Protocol shall be deemed to apply to the 
Protocol as amended.

Article 21

Declarations

1 Upon depositing its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, a 
State Party which is not a party to a treaty lis-
ted in the Annex may declare that, in the 
application of this Protocol to the State Party, 
the treaty shall be deemed not to be included 
in article 3ter. The declaration shall cease to 
have effect as soon as the treaty enters into 
force for the State Party, which shall notify 
the Secretary-General of this fact.

2 When a State Party ceases to be a party to a 
treaty listed in the Annex, it may make a 
declaration as provided for in this article, 
with respect to that treaty.

3 Upon depositing its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, a 
State Party may declare that it will apply the 
provisions of article 3ter in accordance with 
the principles of its criminal law concerning 
family exemptions of liability.

Article 22

Amendments to the Annex

1 The Annex may be amended by the addition 
of relevant treaties that:
(a) are open to the participation of all States;
(b) have entered into force; and
(c) have been ratified, accepted, approved or 

acceded to by at least twelve States Parties 
to this Protocol.

2 After the entry into force of this Protocol, 
any State Party thereto may propose such an 
amendment to the Annex.  Any proposal for 
an amendment shall be communicated to the 
Secretary-General in written form.  The 
Secretary-General shall circulate any propo-
sed amendment that meets the requirements 
of paragraph 1 to all members of the Organi-
zation and seek from States Parties to this 
Protocol their consent to the adoption of the 
proposed amendment.

3 The proposed amendment to the Annex shall 
be deemed adopted after more than twelve of 
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tene, eller ti statsparter dersom dette antallet 
er høyere, anmoder om det.

3. Ethvert instrument til ratifikasjon, aksept, 
godkjennelse eller tiltredelse som deponeres 
etter ikrafttredelsesdatoen for en endring i 
denne protokoll, skal anses for å gjelde pro-
tokollen med endringer.

Artikkel 21

Erklæringer

1. Idet den deponerer sitt instrument til ratifi-
kasjon, aksept, godkjennelse eller tiltredelse, 
kan en statspart som ikke er part i en avtale 
som er oppført i vedlegget, erklære at avta-
len, i anvendelsen av denne protokoll overfor 
statsparten, skal anses for ikke å være innbe-
fattet i artikkel 3ter. Erklæringen skal opp-
høre å gjelde så snart avtalen trer i kraft for 
statsparten, som skal underrette Generalse-
kretæren om dette.

2. Når en statspart opphører å være part i en 
avtale som er oppført i vedlegget, kan den 
avgi en erklæring slik det er gitt bestemmel-
ser om i denne artikkel angående slik avtale.

3. Idet den deponerer sitt instrument til ratifi-
kasjon, aksept, godkjennelse eller tiltredelse, 
kan en statspart erklære at den vil anvende 
bestemmelsene i artikkel 3ter i samsvar med 
sine strafferettslige prinsipper angående 
ansvarsfrihet for familiemedlemmer.

Artikkel 22

Endringer i vedlegget

1. Vedlegget kan endres ved tilføyelse av rele-
vante avtaler som:
a) er åpne for deltakelse av alle stater,
b) har trådt i kraft, og
c) er ratifisert, akseptert, godkjent eller til-

trådt av minst tolv stater som er parter i 
denne protokoll.

2. Etter at denne protokoll har trådt i kraft, kan 
enhver stat som er part i den foreslå slik end-
ring i vedlegget. Ethvert endringsforslag 
skal oversendes Generalsekretæren i skrift-
lig form. Generalsekretæren skal oversende 
ethvert endringsforslag som oppfyller kra-
vene i nr. 1 til alle medlemmer av Organisa-
sjonen og be statene som er part i denne 
protokoll om deres samtykke til at den fore-
slåtte endring vedtas.

3. Den foreslåtte endring i vedlegget skal anses 
som vedtatt når mer enn tolv av statene som 
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the States Parties to this Protocol consent to 
it by written notification to the Secretary-
General.

4 The adopted amendment to the Annex shall 
enter into force thirty days after the deposit 
with the Secretary-General of the twelfth 
instrument of ratification, acceptance or 
approval of such amendment for those States 
Parties to this Protocol that have deposited 
such an instrument.  For each State Party to 
this Protocol ratifying, accepting or appro-
ving the amendment after the deposit of the 
twelfth instrument with the Secretary-Gene-
ral, the amendment shall enter into force on 
the thirtieth day after deposit by such State 
Party of its instrument of ratification, accep-
tance or approval.

Article 23

Depositary

1 This Protocol and any amendments adopted 
under articles 20 and 22 shall be deposited 
with the Secretary-General.

2 The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed this 

Protocol or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an 
instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession together with the 
date thereof;

(ii) the date of the entry into force of this 
Protocol;

(iii)the deposit of any instrument of denun-
ciation of this Protocol together with the 
date on which it is received and the date 
on which the denunciation takes effect;

(iv)any communication called for by any 
article of this Protocol;

(v) any proposal to amend the Annex which 
has been made in accordance with arti-
cle 22, paragraph 2;

(vi)any amendment deemed to have been 
adopted in accordance with article 22, 
paragraph 3;

(vii)any amendment ratified, accepted or 
approved in accordance with article 22, 
paragraph 4, together with the date on 
which that amendment shall enter into 
force; and

(b) transmit certified true copies of this Proto-
col to all States which have signed or acce-
ded to this Protocol.
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er part i denne protokoll har samtykket i den 
ved skriftlig underretning til Generalsekre-
tæren.

4. Den vedtatte endring i dette vedlegg trer i 
kraft tretti dager etter deponeringen hos 
Generalsekretæren av det tolvte instrumen-
tet til ratifikasjon, aksept eller godkjennelse 
av slik endring, for de statsparter i denne 
protokoll som har deponert slikt instrument. 
For hver stat som er part i denne protokoll 
og som ratifiserer, aksepterer eller godkjen-
ner endringen etter at det tolvte instrumen-
tet er deponert hos Generalsekretæren, trer 
endringen i kraft den trettiende dagen etter 
at slik statspart har deponert sitt instrument 
til ratifikasjon, aksept eller godkjennelse.

Artikkel 23

Depositar

1. Denne protokoll og eventuelle endringer 
vedtatt i henhold til artikkel 20 og 22 skal 
deponeres hos Generalsekretæren.

2. Generalsekretæren skal:
a) informere alle stater som har undertegnet 

denne protokoll eller tiltrådt denne proto-
koll om:
i) enhver ny undertegning eller depone-

ring av instrument til ratifikasjon, 
aksept, godkjennelse eller tiltredelse 
sammen med dato for undertegningen 
eller deponeringen,

ii) ikrafttredelsesdatoen for denne proto-
koll,

iii) enhver deponering av oppsigelsesin-
strument for denne protokoll sammen 
med datoen da det er mottatt og datoen 
da oppsigelsen får virkning,

iv) enhver meddelelse som en artikkel i 
denne protokoll krever,

v) ethvert forslag om å endre vedlegget 
fremmet i samsvar med artikkel 22 nr. 2,

vi) enhver endring som anses vedtatt i sam-
svar med artikkel 22 nr. 3,

vii)enhver endring ratifisert, akseptert 
eller godkjent i samsvar med artikkel 22 
nr. 4, sammen med datoen da endringen 
trer i kraft, og 

b) oversende bekreftede kopier av denne pro-
tokoll til alle stater som har undertegnet 
eller tiltrådt denne protokoll.
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3 As soon as this Protocol enters into force, a 
certified true copy of the text shall be trans-
mitted by the Secretary-General to the 
Secretary-General of the United Nations for 
registration and publication in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United 
Nations.

Article 24

Languages

This Protocol is established in a single original in 
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish languages, each text being equally 
authentic.

DONE AT LONDON this fourteenth day of 
October two thousand and five.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorized by their respective Govern-
ments for that purpose have signed this Protocol.
er plassert på kontinentalsokkelen

3. Så snart denne protokoll trer i kraft, skal en 
bekreftet kopi av teksten oversendes av 
Generalsekretæren til De forente nasjoners 
generalsekretær for registrering og offentlig-
gjøring i samsvar med FN-paktens artikkel 
102.

Artikkel 24

Språk

Denne protokoll er utarbeidet i én original på ara-
bisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk, 
hvorav alle tekster har samme gyldighet. 

UTFERDIGET i LONDON den 14. oktober 
2005.

TIL VITNE OM DETTE har de undertegnede, 
som er behørig bemyndiget til dette av sine 
respektive regjeringer, undertegnet denne proto-
koll. 
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Vedlegg 2  

Protocol of 2005 to the 
Protocol for the 

Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of 

Fixed Platforms located on 
the Continental Shelf

Texts adopted by the Conference

THE STATES PARTIES to this Protocol,
BEING PARTIES to the Protocol for the 

Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 
done at Rome on 10 March 1988,

RECOGNIZING that the reasons for which the 
Protocol of 2005 to the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation was elaborated alsoapply to 
fixed platforms located on the continental shelf,

TAKING account of the provisions of those 
Protocols,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol:
1 ”1988 Protocol” means the Protocol for the 

Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf, done at Rome on 10 
March 1988;

2 ”Organization” means the International 
Maritime Organization; 

3 ”Secretary-General” means the Secretary-
General of the Organization.

Article 2

Article 1, paragraph 1, of the 1988 Protocol is 
replaced by the following text:
1 The provisions of article 1, paragraphs 

(1)(c), (d), (e), (f), (g), (h) and 2(a), of arti-
cles 2bis, 5, 5bis and 7, and of articles 10 to 
16, including articles 11bis, 11ter and 12bis, of 
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Protokoll av 2005 til 
protokoll av 10. mars 1988 

om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot 

sikkerheten ved faste 
plattformer plassert på 

kontinentalsokkelen

DE STATER SOM ER PARTER i denne protokoll,
SOM ER PARTER i Protokoll om bekjempelse 

av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste 
plattformer plassert på kontinentalsokkelen, utfer-
diget i Roma 10. mars 1988,

SOM ERKJENNER at grunnene for at proto-
kollen av 2005 til Konvensjon om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart 
ble utarbeidet, også gjelder for faste plattformer 
plassert på kontinentalsokkelen,

SOM TAR HENSYN til bestemmelsene i disse 
protokollene,

ER BLITT ENIGE om følgende:

Artikkel 1

I forbindelse med denne protokoll gjelder at:
1. ”Protokollen av 1988” betyr Protokoll om 

bekjempelse av ulovlige handlinger mot sik-
kerheten ved faste plattformer plassert på 
kontinentalsokkelen, utferdiget i Roma 10. 
mars 1988,

2. ”Organisasjonen” betyr Den internasjonale 
skipsfartsorganisasjon, 

3. ”Generalsekretæren” betyr Organisasjonens 
generalsekretær.

Artikkel 2

Artikkel 1 nr. 1 i protokollen av 1988 erstattes av 
følgende tekst:
1. Bestemmelsene i artikkel 1 nr. 1) c), d), e), 

f), g), h) og 2 a) i artikkel 2bis, 5, 5bis og 7, 
og i artikkel 10 til 16, herunder artikkel 
11bis, 11ter og 12bis, i Konvensjon om 
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the Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation, as amended by the Protocol of 
2005 to the Convention for the Suppression 
of Unlawful Acts against the Safety of Mari-
time Navigation, shall also apply mutatis 
mutandis to the offences set forth in articles 
2, 2bis and 2ter of this Protocol where such 
offences are committed on board or against 
fixed platforms located on the continental 
shelf.

Article 3

1 Article 2, paragraph 1(d) of the 1988 Protocol 
is replaced by the following text:
(d) places or causes to be placed on a fixed plat-

form, by any means whatsoever, a device or 
substance which is likely to destroy that 
fixed platform or likely to endanger its 
safety.

2 Article 2, paragraph 1(e) of the 1988 Protocol 
is deleted.

3 Article 2, paragraph 2 of the 1988 Protocol is 
replaced by the following text:
2 Any person also commits an offence if that 

person threatens, with or without a condi-
tion, as is provided for under national law, 
aimed at compelling a physical or juridical 
person to do or refrain from doing any act, 
to commit any of the offences set forth in 
paragraphs 1(b) and (c), if that threat is 
likely to endanger the safety of the fixed 
platform.

Article 4

1 The following text is inserted as article 2bis:
Article 2bis
Any person commits an offence within the 

meaning of this Protocol if that person unlaw-
fully and intentionally, when the purpose of the 
act, by its nature or context, is to intimidate a 
population, or to compel a government or an 
international organization to do or to abstain 
from doing any act:
(a) uses against or on a fixed platform or dis-

charges from a fixed platform any explo-
sive, radioactive material or BCN weapon in 
a manner that causes or is likely to cause 
death or serious injury or damage; or

(b) discharges, from a fixed platform, oil, lique-
fied natural gas, or other hazardous or noxi-
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bekjempelse av ulovlige handlinger mot sik-
kerheten ved skipsfart, endret ved Protokoll 
av 2005 til Konvensjon om bekjempelse av 
ulovlige handlinger mot sikkerheten ved 
skipsfart, skal også gjelde med tilbørlige 
endringer for de straffbare handlinger som 
er nevnt i artikkel 2, 2bis og 2ter i denne pro-
tokoll når slike straffbare handlinger begås 
ombord på eller mot faste plattformer plas-
sert på kontinentalsokkelen.

Artikkel 3

1. Artikkel 2 nr. 1 d) i protokollen av 1988 
erstattes av følgende tekst:
d) anbringer eller lar anbringe på en fast platt-

form, uansett på hvilken måte, en innret-
ning eller et stoff som må antas å ødelegge 
den faste plattformen eller å sette dens 
trygghet i fare.

2. Artikkel 2 nr. 1 e) i protokollen av 1988 slet-
tes.

3. Artikkel 2 nr. 2 i protokollen av 1988 erstat-
tes av følgende tekst:
2. En person foretar likeledes en straffbar 

handling når vedkommende, med det for-
mål å tvinge en fysisk eller juridisk person 
til å foreta eller unnlate å foreta en handling, 
fremsetter trusler, med eller uten betingel-
ser som fastsatt i nasjonal lov, om å begå 
noen av de straffbare handlinger som er 
nevnt i nr. 1 b) og c) dersom denne trussel 
må antas å bringe den faste plattformens 
sikkerhet i fare.

Artikkel 4

1. Følgende tekst settes inn som artikkel 2bis:
Artikkel 2bis
En person begår en straffbar handling i 

denne protokolls forstand dersom vedkom-
mende ulovlig og forsettelig, når handlingen ut 
fra sin karakter eller sammenheng har til for-
mål å skape frykt i en befolkning eller å tvinge 
en regjering eller en internasjonal organisasjon 
til å foreta eller unnlate å foreta en handling:
a) bruker mot eller på en fast plattform eller 

slipper ut fra en fast plattform eksplosiver, 
radioaktivt materiale eller ABC-våpen på en 
måte som forårsaker eller må antas å forår-
sake død eller alvorlig personskade eller 
materiell skade, eller

b) slipper ut fra en fast plattform olje, konden-
sert naturgass eller annet farlig eller giftig 
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ous substance, which is not covered by sub-
paragraph (a), in such quantity or concen-
tration that causes or is likely to cause 
death or serious injury or damage; or

(c) threatens, with or without a condition, as is 
provided for under national law, to commit 
an offence set forth in subparagraph (a) or 
(b).

2 The following text is inserted as Article 2ter:
Article 2ter
Any person also commits an offence within 

the meaning of this Protocol if that person:

(a) unlawfully and intentionally injures or kills 
any person in connection with the commis-
sion of any of the offences set forth in arti-
cle 2, paragraph 1 or article 2bis; or

(b) attempts to commit an offence set forth in 
article 2, paragraph 1, article 2bis, subpara-
graph (a) or (b), or subparagraph (a) of this 
article; or

(c) participates as an accomplice in an offence 
set forth in article 2, article 2bis or subpara-
graph (a) or (b) of this article; or

(d) organizes or directs others to commit an 
offence set forth in article 2, article 2bis or 
subparagraph (a) or (b) of this article; or

(e) contributes to the commission of one or 
more offences set forth in article 2, article 
2bis or subparagraph (a) or (b) of this arti-
cle, by a group of persons acting with a 
common purpose, intentionally and either:
(i) with the aim of furthering the criminal 

activity or criminal purpose of the 
group, where such activity or purpose 
involves the commission of an offence 
set forth in article 2 or 2bis; or

(ii) in the knowledge of the intention of the 
group to commit an offence set forth in 
article 2 or 2bis.

Article 5

1 Article 3, paragraph 1 of the 1988 Protocol is 
replaced by the following text:
1 Each State Party shall take such measures 

as may be necessary to establish its juris-
diction over the offences set forth in arti-
cles 2, 2bis and 2ter when the offence is 
committed:
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stoff som ikke faller inn under bokstav a), i 
en mengde eller en konsentrasjon som for-
årsaker eller må antas å forårsake død eller 
alvorlig personskade eller materiell skade, 
eller

c) fremsetter trusler, med eller uten betingel-
ser som fastsatt i nasjonal lov, om å begå en 
straffbar handling som nevnt i bokstav a) 
eller b).

2. Følgende tekst settes inn som artikkel 2ter:
Artikkel 2ter
En person begår likeledes en straffbar 

handling i denne protokolls forstand dersom 
vedkommende:
a) ulovlig og forsettlig skader eller dreper en 

person i forbindelse med utførelsen av en 
av de straffbare handlinger som er nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 eller artikkel 2bis, eller

b) forsøker å begå en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 2 nr. 1, artikkel 2bis, nr. 1) 
eller 2) eller bokstav a) i denne artikkel, 
eller

c) medvirker i en straffbar handling som 
nevnt i artikkel 2, artikkel 2bis eller bokstav 
a) eller b) i denne artikkel, eller

d) organiserer eller beordrer andre til å begå 
en straffbar handling som nevnt i artikkel 2, 
artikkel 2bis eller bokstav a) eller b) i 
denne artikkel, eller

e) bidrar til at en eller flere straffbare handlin-
ger som nevnt i artikkel 2, artikkel 2bis 
eller bokstav a) eller b) i denne artikkel blir 
begått av en gruppe personer som handler 
med et felles formål, forsettelig og enten:
i) med det mål å fremme gruppens krimi-

nelle virksomhet eller kriminelle for-
mål, når virksomheten eller formålet 
medfører at det blir begått en straffbar 
handling som nevnt i artikkel 2 eller 
2bis, eller

ii) vel vitende om gruppens planer om å 
begå en straffbar handling som nevnt i 
artikkel 2 eller 2bis.

Artikkel 5

1. Artikkel 3 nr. 1 i protokollen av 1988 erstat-
tes av følgende tekst:
1. Hver statspart skal treffe alle tiltak som 

måtte være nødvendige for å etablere juris-
diksjon over de straffbare handlinger som 
er nevnt i artikkel 2, 2bis og 2ter når den 
straffbare handlingen blir begått:
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(a) against or on board a fixed platform 
while it is located on the continental 
shelf of that State; or

(b) by a national of that State.
2 Article 3, paragraph 3 of the 1988 Protocol is 

replaced by the following text:
3 Any State Party which has established juris-

diction mentioned in paragraph 2 shall 
notify the Secretary-General. If such State 
Party subsequently rescinds that jurisdic-
tion, it shall notify the Secretary-General.

3 Article 3, paragraph 4 of the 1988 Protocol is 
replaced by the following text:
4 Each State Party shall take such measures 

as may be necessary to establish its juris-
diction over the offences set forth in arti-
cles 2, 2bis and 2ter in cases where the alle-
ged offender is present in its territory and 
it does not extradite the alleged offender to 
any of the States Parties which have estab-
lished their jurisdiction in accordance with 
paragraphs 1 and 2.

Article 6

Interpretation and application

1 The 1988 Protocol and this Protocol shall, as 
between the Parties to this Protocol, be read 
and interpreted together as one single instru-
ment.

2 Articles 1 to 4 of the 1988 Protocol, as revi-
sed by this Protocol, together with articles 8 
to 13 of this Protocol shall constitute and be 
called the Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Fixed 
Platforms Located on the Continental Shelf, 
2005 (2005 SUA Fixed Platforms Protocol).

Article 7

The following text is added as article 4bis of the 
Protocol:

Final clauses of the Protocol for the 
Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf, 2005

The final clauses of the Protocol for the Suppres-
sion of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 
Platforms Located on the Continental Shelf, 2005, 
shall be articles 8 to 13 of the Protocol of 2005 to 
the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Fixed Platforms Located on 
the Continental Shelf.  References in this Protocol 
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a) mot eller ombord på en fast plattform 
mens den befinner seg på vedkom-
mende stats kontinentalsokkel, eller

b) av en borger av vedkommende stat.
2. Artikkel 3 nr. 3 i protokollen av 1988 erstat-

tes av følgende tekst:
3. Enhver statspart som har etablert jurisdik-

sjon som nevnt i nr. 2, skal underrette Gene-
ralsekretæren. Dersom slik statspart deret-
ter gir avkall på jurisdiksjonen, skal den 
underrette Generalsekretæren.

3. Artikkel 3 nr. 4 i protokollen av 1988 erstat-
tes av følgende tekst:
4. Hver statspart skal treffe de tiltak som 

måtte være nødvendige for å etablere juris-
diksjon over de straffbare handlinger som 
er nevnt i artikkel 2, 2bis og 2ter i tilfeller 
der den påståtte gjerningsmann befinner 
seg på dens territorium og den ikke utleve-
rer den påståtte gjerningsmann til noen av 
de statsparter som har etablert jurisdiksjon 
i samsvar med nr. 1 og 2.

Artikkel 6

Tolkning og anvendelse

1. Protokollen av 1988 og denne protokoll skal, 
i forholdet mellom partene i denne protokoll, 
leses og tolkes sammen som ett instrument.

2. Artikkel 1 til 4 i protokollen av 1988, revidert 
ved denne protokoll, sammen med artikkel 8 
til 13 i denne protokoll, skal utgjøre og kalles 
Protokoll om bekjempelse av ulovlige hand-
linger mot sikkerheten ved faste plattformer 
plassert på kontinentalsokkelen, 2005 (SUA-
protokoll 2005 for faste plattformer).

Artikkel 7

Følgende tekst føyes til som protokollens artikkel 
4bis:

Sluttbestemmelser i Protokoll om 
bekjempelse av ulovlige handlinger mot 
sikkerheten ved faste plattformer plassert på 
kontinentalsokkelen, 2005

Sluttbestemmelsene i Protokoll om bekjempelse 
av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste 
plattformer plassert på kontinentalsokkelen, 2005, 
skal være artikkel 8 til 13 i protokollen av 2005 til 
Protokoll om bekjempelse av ulovlige handlinger 
mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på 
kontinentalsokkelen, 1998. Henvisninger i denne 
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to States Parties shall be taken to mean referen-
ces to States Parties to the 2005 Protocol.

Final clauses

Article 8

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession

1 This Protocol shall be open for signature at 
the Headquarters of the Organization from 
14 February 2006 to 13 February 2007 and 
shall thereafter remain open for accession.

2 States may express their consent to be 
bound by this Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratifica-

tion, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance 

or approval, followed by ratification, accep-
tance or approval; or

(c) accession.
3 Ratification, acceptance, approval or acces-

sion shall be effected by the deposit of an 
instrument to that effect with the Secretary-
General.

4 Only a State which has signed the 1988 Pro-
tocol without reservation as to ratification, 
acceptance or approval, or has ratified, 
accepted, approved or acceded to the 1988 
Protocol may become a Party to this Proto-
col.

Article 9

Entry into force

1 This Protocol shall enter into force ninety 
days following the date on which three States 
have either signed it without reservation as 
to ratification, acceptance or approval, or 
have deposited an instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession with the 
Secretary-General.  However, this Protocol 
shall not enter into force before the Protocol 
of 2005 to the Convention for the Suppres-
sion of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation has entered into force.

2 For a State which deposits an instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion in respect of this Protocol after the con-
ditions in paragraph 1 for entry into force 
thereof have been met, the ratification, accep-
tance, approval or accession shall take effect 
ninety days after the date of such deposit.
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protokoll til statsparter skal forstås som henvis-
ninger til stater som er parter i protokollen av 
2005.

Sluttbestemmelser

Artikkel 8

Undertegning, ratifikasjon, aksept, 
godkjennelse og tiltredelse

1. Denne protokoll skal være åpen for under-
tegning i Organisasjonens hovedkvarter fra 
14. februar 2006 til 13. februar 2007, og skal 
deretter være åpen for tiltredelse.

2. Stater kan uttrykke sitt samtykke til å være 
bundet av denne protokoll ved:
a) undertegning uten forbehold om ratifika-

sjon, aksept eller godkjennelse, eller
b) undertegning med forbehold om ratifika-

sjon, aksept eller godkjennelse, etterfulgt 
av ratifikasjon, godtakelse eller godkjen-
ning, eller

c) tiltredelse.
3. Ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-

delse skal skje ved at et instrument med til-
svarende innhold deponeres hos 
Generalsekretæren.

4. Bare en stat som har undertegnet protokol-
len av 1988 uten forbehold om ratifikasjon, 
aksept eller godkjennelse, eller har ratifisert, 
akseptert, godkjent eller tiltrådt protokollen 
av 1988, kan bli part i denne protokoll.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

1. Denne protokoll trer i kraft nitti dager etter 
datoen da tre stater enten har undertegnet 
den uten forbehold om ratifikasjon, aksept 
eller godkjennelse, eller har deponert et 
instrument til ratifikasjon, aksept, godkjen-
nelse eller tiltredelse hos Generalsekretæ-
ren. Denne protokoll skal imidlertid ikke tre 
i kraft før protokollen av 2005 til Konvensjon 
om bekjempelse av ulovlige handlinger mot 
sikkerheten ved skipsfart har trådt i kraft.

2. For en stat som deponerer sitt instrument til 
ratifikasjon, aksept, godkjennelse eller tiltre-
delse med hensyn til denne protokoll etter at 
ikrafttredelsesvilkårene i nr. 1 er oppfylt, får 
ratifikasjonen, aksepten, godkjennelsen eller 
tiltredelsen virkning nitti dager etter datoen 
for slik deponering.
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Article 10

Denunciation

1 This Protocol may be denounced by any 
State Party at any time after the date on 
which this Protocol enters into force for that 
State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit 
of an instrument of denunciation with the 
Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect one year, or 
such longer period as may be specified in the 
instrument of denunciation, after the deposit 
of the instrument with the Secretary-Gene-
ral.

Article 11

Revision and amendment

1 A conference for the purpose of revising or 
amending this Protocol may be convened by 
the Organization.

2 The Secretary-General shall convene a confe-
rence of States Parties to this Protocol for 
revising or amending the Protocol, at the 
request of one third of the States Parties, or 
five States Parties, whichever is the higher 
figure.

3 Any instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession deposited after the 
date of entry into force of an amendment to 
this Protocol shall be deemed to apply to the 
Protocol as amended.

Article 12

Depositary

1 This Protocol and any amendments adopted 
under article 11 shall be deposited with the 
Secretary-General.

2 The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed this 

Protocol or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an 
instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession together with the 
date thereof;

(ii) the date of the entry into force of this 
Protocol;

(iii)the deposit of any instrument of denun-
ciation of this Protocol together with the 
date on which it is received and the date 
on which the denunciation takes effect;
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Artikkel 10

Oppsigelse

1. Denne protokoll kan sies opp av enhver 
statspart når som helst etter datoen da denne 
protokoll trer i kraft for vedkommende stat.

2. Oppsigelse skal skje ved at et oppsigelsesin-
strument deponeres hos Generalsekretæren.

3. Oppsigelsen får virkning ett år, eller slikt 
lengre tidsrom som måtte være angitt i opp-
sigelsesinstrumentet, etter at instrumentet 
er deponert hos Generalsekretæren.

Artikkel 11

Revisjon og endring

1. En konferanse med henblikk på å revidere 
eller endre denne protokoll kan sammenkal-
les av Organisasjonen.

2. Generalsekretæren skal sammenkalle en 
konferanse mellom statene som er part i 
denne protokoll for å revidere eller endre 
protokollen dersom en tredjedel av statspar-
tene, eller fem statsparter dersom dette er et 
høyere antall, anmoder om det.

3. Ethvert instrument til ratifikasjon, aksept, 
godkjennelse eller tiltredelse som deponeres 
etter ikrafttredelsesdatoen for en endring i 
denne protokoll, skal anses for å gjelde for 
protokollen med endringer.

Artikkel 12

Depositar

1. Denne protokoll og eventuelle endringer 
vedtatt i henhold til artikkel 11 skal depone-
res hos Generalsekretæren.

2. Generalsekretæren skal:
a) informere alle stater som har undertegnet 

denne protokoll eller tiltrådt denne proto-
koll om:
i) enhver ny undertegning eller depone-

ring av instrument til ratifikasjon, 
aksept, godkjennelse eller tiltredelse 
sammen med dato for undertegningen 
eller deponeringen,

ii) ikrafttredelsesdato for denne protokoll,

iii) enhver deponering av instrument til 
oppsigelse av denne protokoll sammen 
med dato da det mottas og dato da opp-
sigelsen får virkning,
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(iv)any communication called for by any 
article of this Protocol; and 

(b) transmit certified true copies of this Proto-
col to all States which have signed or acce-
ded to this Protocol.

3 As soon as this Protocol enters into force, a 
certified true copy of the text shall be trans-
mitted by the Secretary-General to the 
Secretary-General of the United Nations for 
registration and publication in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United 
Nations.

Article 13

Languages

This Protocol is established in a single original in 
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish languages, each text being equally 
authentic.

DONE AT LONDON this fourteenth day of 
October two thousand and five.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorized by their respective Govern-
ments for that purpose, have signed this Protocol.
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iv) enhver meddelelse som en artikkel i 
denne protokoll krever, og

b) oversende bekreftede kopier av denne pro-
tokoll til alle stater som har undertegnet 
eller tiltrådt denne protokoll.

3. Så snart denne protokoll trer i kraft, skal en 
bekreftet kopi av teksten oversendes av 
Generalsekretæren til De forente nasjoners 
generalsekretær for registrering og offentlig-
gjøring i samsvar med artikkel 102 i FN-pak-
ten.

Artikkel 13

Språk

Denne protokoll foreligger i én original på ara-
bisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk, 
hvorav alle tekster har samme gyldighet.

UTFERDIGET I LONDON den 14. oktober 
2005.

TIL VITNE OM DETTE har de undertegnede, 
som er behørig bemyndiget til dette av sine 
respektive regjeringer, undertegnet denne proto-
koll.
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