
Lagutskottets betänkande 

1977/78:11 

med anledning av propositionen 1977 /78:70 om värdet av vissa 
beräkningsenheter i guld 

Propositionen 

I propositionen 1977178:70 har regeringen (justitiedepartementet) före-
slagit riksdagen att 

dels antaga i propositionen framlagda förslag till 
L lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 
2. lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg, 
3. lag om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till 

sjöss, 

4. lag om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från c!en internationella 
oljeskadefonden, 

5. lag om ändring i sjölagen (1891 :35 s. l), 

6. lag om ändring i lagen (1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde till 
konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbe
fordran på väg, 

7. lag om ändring i lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran 
av resande, 

8. lag om ändring i kungörelsen (1974:748) om internationell jämvägs
transport, 

dels godkänna 
1. tilläggsprotokoll I innebärande ändring i konventionen rörande faststäl

lande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbe
fordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929; 

2. tilläggsprotokoll 2 innebärande ändring i konventionen rörande faststäl
lande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbe
fordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom 
det i Haag den 23 september 1955 avslutade protokollet; 

3. ändringsprotokoll den 19 november 1976 till 1969 års internationella 
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja; 

4. ändringsprotokoll den 19 november 1976 till 1971 års konvention om 
upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av 
förorening genom olja. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

En rad internationella konventioner på bl. a. transporträttens område 
innehåller bestämmelser om att transportörens och andras ansvar för skador 
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av skilda slag inte skall överstiga vissa belopp. Begränsningsbeloppen 

uttrycks i allmänhet i fiktiva beräkningsenheter som är baserade på värdet av 
en viss mängd guld av bestämd finhet. På grund av förändringar i det 

internationella valutasystemet har det blivit osäkert hur dessa beräknings
enheter skall omräknas till nationellt mynt. Arbete pågår därför för att i 
konventionerna införa nya beräkningsenheter som inte är baserade på guld. 

Detta arbete har redan lett till att ett antal ändringsprotokoll till transport

rättsliga konventioner har antagits. Protokollen innebär att de nuvarande 

beräkningsenheterna ersätts med Internationella valutafondens särskilda 

dragningsrätter (SDR). I propositionen föreslås att riksdagen godkänner vissa 

av dessa ändringsprotokoll. Propositionen innehåller också förslag till de 

lagändringar som föranleds av protokollen samt till bestämmelser som 

bemyndigar regeringen att kungöra motvärdet i SDR av vissa kvarvarande 

begränsningsbelopp som är uttryckta i guldmynt och som bygger på ännu inte 

reviderade konventioner. 

Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot de i propositionen 

framlagda förslagen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen 
l. antar de i propositionen 1977178:70 framlagda lagförslagen, 

2. godkänner tilläggsprotokoll och ändringsprotokoll i enlighet 

med vad som förordats i propositionen. 
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