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Propositionens huvudsakliga innehåll 

En rad internationella konventioner pli bl. a. transportriittens omrf1de 

innehidler bestämmelser om att transportörens och andras ansvar för 

skador av skilda slag inte skall iiverstiga vissa belopp. Begriinsningsbelop

pen uttrycks i allmiinhet i fiktiva beriikningsenheter som iir baserade pt1 

viirdet av en viss mängd guld av hestiimd finhet. Pt1 grund av föriindringar i 

det internationella valutasystemet har det blivit osäkert hur dessa hcriik

ningsenheter skall omriiknas till nationellt mynt. Arbete pt1gär diirför för 

att i konventionerna införa nya beriikningscnhetcr som inte iir baserade pä 

guld. Detta arbete har redan lett till att ett antal ändringsprotokoll till 

transportriittsliga konventioner har antagits. Protokollen innebiir att de 

nuvarande beriikningsenheterna crsiitts med I nternationclla valutafondens 

särskilda dragningsrätter (SDR). I propositionen föresbs att riksdagen 

godkänner vissa av dessa ändringsprotokoll. Propositionen innehi\.ller ock

sä. förslag till de lagändringar som föranleds av protokollen samt till be

stämmelser som bemyndigar regeringen att kungöra motvärdet i SDR av 

vissa kvarvarande begränsningsbelopp som är uttryckta i guldmynt och 

som bygger pi\. ännu inte reviderade konventioner. 

I Riksdagen 1977/78. I .rn111/. Nr 70 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297) 

Härigenom föreskrivs. att 9 kap. 22 * luftfart slagen ( 19.57: 297) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·am1ulc lydelse F<ireslagen lydelse 

9 kap. 

Vid befordran av passagerare iir 
fraktfiirarens ansvarighet för envar 
av dem begränsad till cl11icd('111/l/
send11ah11ndra kronor; od1 m{1 
förty. där ersiittningen skall utgil i 
fom1 av riinta. dennas kapitali~e

rade värde icke överskrida sagda 
gräns. Utföres befordringen av 
svenskt lufttrafikföretag skall grän
sen för ansvarigheten dock vara 
tv~tlrnndrasjulliotusen kronor. Fö
retaget skall i biljetten eller i sina 
standardvillkor för befordran ut
fästa sig att tillämpa denna griins 
för ansvarigheten. I fräga om be
fordran som endast delvis utföres 
av svenskt lufttrafikföretag skall 
vad nu sagts om användning av del 
högre begriinsningsbcloppct od1 
om skyldighet all utfästa sig all 
tifömpa detta belopp gälla endast. i 
fri1ga om den del av befordringen 
som utföres av sadant företag. Av
tal m~i triiffas om högre griins för 
ansvarigheten iin som föreskrive,. i 
delta stycke. 

UetrMfande inskrivet resgods el
ler gods iir fraktförarcns ansvarig
het begriinsad till 1/1/iosex kronor 
för kilogram. Har passageraren el
ler avsändaren vid godsets över
lämnande till fraktföraren siirskilt 
uppgivit det intresse. som lir för
bundet med befordringen. och gul
d it fön~skriven tilläggsavgift. gliller 
del uppgivna beloppet s{1som griins 
för fraktförarens ansvarighet, diir 
han ej visar att passagerarens eller 
avsändarens intresse är lägre. Har 
av inskrivet resgods eller gods viss 

' Senaste lydelse 1976: 11. 

Vid befordran av passagerare lir 
fraktförarens ansvarighet för envar 
av dem begränsad till sextont11sen
sexh11nclra särskilda clragningsrät
ter: och mt1 förty, där ersättningen 
skall utgi't i form av ränta. dennas 
kapitaliserade värde icke överskri
da sagda griins. Utföres befordring
en av svenskt lufttrafikföretag skall 
griinsen för ansvarigheten dock 
vara tvåhundrasjuttiotusen kronor. 
Företaget skall i biljetten eller i sina 
standardvillkor för befordran ut
fästa sig att tillämpa denna griins 
för ansvarigheten. I fråga om be
fordran som endast delvis utföres 
av svenskt lufltrafikföretag skall 
vad nu sagts om anviindning av det 
högre begr~insningsbeloppet och 
om skyldighet att utfästa sig att 
tilHimpa detta belopp giilla endast i 
fr{1ga om den del av befordringen 
som utföres av st1dant företag. Av
tal mf1 tr~iffas om högre griins för 
ansvarigheten iin som föreskrives i 
dclla stycke. 

Beträffande inskrivet resgods el
ler gods är fraktförarens ansvarig
het begriinsad till .1j1111on siirskilda 
clragni11gsriitter för kilogram. Har 
passageraren eller avsiindaren vid 
godsets överliimnandc till fraktfö
raren särskilt uppgivit det intresse. 
som är förbundet med befordring
en. och guldit föreskriven tilläggs
avgift. giiller det uppgivna beloppet 
säsom griins för fraktförarens an
svarighet. där han ej visar all passa
~erarcns eller avsiindarens intresse 
iir l~igrc. Har av inskrivet resgods 
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N111·11ra11llc lydelse 

del eller nt1got av dess innchf\11 för
kommit. minskats, skadats eller 
fördröjts. skall vid best~immandet 
av griinsen för fraktförarens ansva
righet endast den sammanlagda vik
ten av det eller de kolli. om vilka 
fr<\ga är. tagas i beräkning: dock 
all. om förlusten. minskningen, 
skadan eller dröjsmålet påverkar 
värdet av andra kolli som omfaltas 
av samma resgodsbevis eller flyg
fraktsedel. den sammanlagda vik
ten jiimv~il av dessa kolli skall tagas 
i beräkning. 

I frt1ga om föremitl. som passage
raren behftller i sin vt1rd. är ansva
righeten hegriinsad till err11.1·en.1j11-
lt1111drarj11go kronor för envar 
passa ge rare. 

3 

Fiireslagen lydl'ise 

eller gods viss del eller nf1got av 
dess innehf1ll förkommit. minskats. 
skadats eller fördröjts. skall vid 
bestiimmandet av gränsen för frakt
förarens ansvarighet endast den 
sammanlagda vikten av det eller de 
kolli. om vilka fråga är. tagas i 
beräkning: do<.:k att. om förlusten, 
minskningen. skadan eller dröjsmå
let pftverkar viirdet av andra kolli 
som omfattas av samma resgodsbe
vis eller llygfraktsedel. den sam
manlagda vikten jämväl av dessa 
kolli skall tagas i beräkning. 

I frt1ga om föremål. som passage
raren behåller i sin vård. är ansva
righeten begränsad till trclt11ndra
tre11iot1·1/ siirskilda dragningsriitter 
för envar passagerare. 

Skyldighet att giilda riit1egt111gskostnad må Mäggas fraktföraren utan 
hinder av att de i denna paragraf stadgade griinserna för ansvarigheten 
därigenom överskridas. Vad nu sagts skall dock icke gälla. där frakt föraren 
inom sex mf111ader frfm den händelse av vilken skadan härrör eller före det 
talan väckts skriftligen erbjudit den skadelidande ersältning som fränselt 
riittegt111gskostnaden ej understiger vad som utdömes. 

0111 det guhfriirde il s1·enska kro
nan so111 vid denna lags ikrafitrii
dande är an1111"ilt till Internationella 
1·al11t1!/(mden sedermera iindras, 
skola de i denna paragraf angi1·1w 
gränserna .for an.warigheten 0111-

riikna.1· i enlighet med det iindrade 
gulifriirdet. De nya ansFarighets
griinserna k11ng1)ras ofJi'lllligen ar 
regeringen. Föres talan om ersätt
ning. skola 1111sFt1 righetsgriinsema 
heriikna.1· enligt gu!tfriirdet tl den 
dag dom meddelas. Vad nu sagts 
giiller dock ej ifråga om det i ji'irsta 
stycket angil'llll heloppet 0111 trå
h 1111drasj11 t tiotusen kronor. 

Afed liftrycket "särskilda drag
ningsriitter" m'.1·c.1· i denna lag de 
ai· Internationella Faluu~/'onden an
i·iinda siirskilda dragningsrättema. 
Föres talan om ersättning. skall 
omriikning från särskilda drag
ningsriitter till s1·enskt 111vnt ske 
l'.fier kursen den dag dom medde
las. Diirvid skall kronans 1·ärde he
stii111111as i enlighet med den beriik
ningsmetod, so111 /11temationella 
1·alt1wfimde11 sagda Jag tillii111par 
ji'ir sin 1·er/.:.sa111het och sina trans
aktioner. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. dä lagen enligt uppgift 
pi't den utkommit frfln trycket i Svensk förfallningssamling. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 73) om befordran med luftfartyg 

Hiirigenom föreskrivs. all 39* lagen ( 1937: 73) om beti.mlran med 
luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara1ule lydcl.H' Fi.ireslagc11 lvclel.1·c 

39 * 
Bestiimmelserna i denna lag skola iiga tilliimpningjiimviil E1 internationell 

luftbefordran, vad i 24 * stadgas dock allenast diir enligt i allmiinhet 
gällande regler svensk lag skall komma till anviindning. Har stat. som iir 
ansluten till den i 32 * omförmälda konventionen, avgivit si\dan förklaring. 
som avses i tilläggsprotokollet till samma konvention. skall lagen ej äga 
tillämpning ä internationell luftbcfon.lran. som utföres omedelbart av den 
staten. 

Vid internationell lufthefordran 
skola de i 22 * angivna pe1111i11ghe
lop11en a1·se krnnor i guld. 

Vid internationell luftbefordran 
skola .fi"iljandc hclopp tilliimpas i 
stället ./("ir de i 22 * angivna 

I. i .fi'1lga 0111 paswgerare. åtta
t11sentrel11111dm särskilda dmg
ningsriiller per per.rn11: 

2. i fråga 0111 resgods eller gods . 
. 1j1111on siirskilda Jragningsriillcr; 

3. i.fi·ilga 0111 fi'ire111ål so111 passa
geraren helul/ler i sin rilril. treh1111-
dratrettiotl'C/ särskilda drag11i11gs
riitter. 

Med 111trycket "särskilda drag-
11ingsrii1ter' · m·ses i denna lag de 
m· llllemationella 1·al11tt!fi111de11 a11-
1·iinda särskilda drag11ingsrä1tema. 
Fiires talan 0111 ersii1tni11g, skall 
omräkning från särskilda drag
ningsriitter till .1·1·enskt mynt ske 
e.fier k11rse11 den dag dom meclcle
las. Diirvid skall kronans värde be
stii111111a.1· i enlighet med den beriik
ningsmetod. som Internationella 
val11ta.fimJen sagda dag tillämpar 
(iir sin 1·erkwunhl'I och sina trans
aktioner. 

Denna lag träder i kraft tvi\ veckor efter den dag. dä lagen enligt uppgift 
på den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till 
sjöss 

Hiirigenom föreskrivs. att I. 5 och 6 **lagen (1973: 1198) om ansvarig
het för oljeskada till sjöss skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rc111dl! lydelse 

I denna lag förstfts med 
olja: hestiindig olja. st1som råolja. 

eldningsolja. tjock dieselolja. 
smö1jolja och valolja: 

oljesk(/(la: dels skada som orsa
kats av förorening genom olja frftn 
fartyg och som uppkommit utanför 
fartyget. dels kostnader för före
byggande fttgiirder och skada som 
orsakats av sådana !\tghrdcr: 

olycka: sttdan hiindelse elkr serie 
hiindelser med samma ursprung 
som orsakar oljeskada: 

Firchyggande cltgi'ird: va1je ftt
gärd som varit skiiligen pftkallad för 
att förhindra eller begriinsa olje
skada genom förorening och som 
vidtagits efter det en olycka 
intriiffat: 

iigare a1· .fitr1yg: den som lir re
gistrerad som fartygets iigarc eller. 
om registrering ej skett. den som 
iiger fartyget: i frtiga om fartyg som 
iiges av en stat och brukas av ett 
bolag. vilket i denna stat lir regi
strerat som fartygets brukare. skall 
dock holaget anses som iigan:: 

.fi"1111c: e11 L"iirdl'e11h1•1 i1111ehlllla11-
d1• sexti<fl'lll och el/ lwli·t 111illi
gra111 guld 111· 11i11h1111dra 111se11cle
lars .finhet: 

.fi1rtygs driiktighet: dess netto
driiktighct ökad med det maskin
rum som vid bestiimmandc av nct
todriiktigheten dragits frtm 
hruttodriiktighctcn eller betriiffan
de fartyg. som ej kan miitas enligt 
vanliga regler för miitning av driik
tighct. 40 prm:ent av vikten i ton av 
den olja som fartyget kan befordra; 

a11.1·1·arighetsko11L"e111io11e11: den i 
Hrysscl den 29 november I %9 av-

Fiireslage11 lydelse 

I denna lag förstfts med 
o(ia: bestiindig olja. sf1som r~t0lja. 

eldningsolja. tjock dieselolja. 
smö1jolja och valolja: 

oljeskada: dels skada som orsa
kats av förorening genom olja frtu1 
fartyg och som uppkommit utanför 
fartyget. dels kostnader för före
byggande åtgiirder och skada som 
orsakats av s:tdana <'itgiirder: 

olycka: sftdan hiindelse l.!ller serie 
hiindelscr med samma ursprung 
som orsakar oljeskada: 

.fi'irchygga11de tltgiirtl: va1je f1t
giird som varit skäligen pftkallad för 
att förhindra eller bcgriinsa olje
skada genom förorening och som 
vidtagits efter det en olycka 
intriiffat: 

iigan• m· .fi1rtyg: den som lir re
gistrerad som fartygets ägare eller, 
om registrering ej skett. den som 
iiger fartyget: i fr:'1ga om fartyg som 
iiges av en stat och brukas av ett 
bolag. vilket i denna stat är regi
strerat som fartygets brukare. skall 
dock bolaget anses som iigare: 

siirskilc/11 drag11i11gsrc'i11a: de 111· 

In I emu I io11ella 1·1if11 I t!fi111c/1•11 a 11-

1·ii11c/<1 siirskilcla clrag11i11gsrii11ema: 

.fiirtyg.1 tiriik1igltc1: dess netto
driiktighct ökad med det maskin
rum som vid bcstiimrnandc av net
todräktigheten dragits frt1n 
bruttodriiktigheten eller hetriiffan
de fartyg. som ej kan mätas enligt 
vanliga regler for miitning av driik
tighel. 40 procent av vikten i ton av 
den olja som fartyget kan befordra: 

1111.l'l'arighetsko111·e111io11e11: den i 
Bryssel den 29 november 1969 av-
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N111·arandl' lydelse 

slutade konventionen om ansvarig
het för skada orsakad av förorening 
genom olja: 

Fiireslllgl'n lydelse 

slutade konventionen om ansvarig
het för skada lll·sakad av förorening 
genom olja eller denna ko11ventio11, 
lindrad i London den 19 1101·emher 
1976; 

ko111·en1ion.1s1at: stat som tilltriitt ko11\'en1ionsstllt: stat som tilltriitt 
ans varighetskonvent ionen. ansvarighet skonventionen. 

Vid tilliimrning av denna lag skall med fartyg jiimstiillas va1je annan 
flytande anordning som anviindes till sjöss. 

Fartygets iigare har rätt att för 
varje olycka begriinsa sin ansvarig
het enligt denna lag till ett belopp 
motsvarande 11·,!111se11 fra11cs för 
ton av fartygets dräktighet. Ansvar
igheten skall dock ej i något fall 
överstiga 11·1/h1111dra1io 111i(ioner 
.fi-llncs. Rätt till begriinsning förelig
ger icke i fråga om riinta eller er
sättning för rätteg{rngskostnad. 

Fartygets iigarc har riitt att för 
va1:ie olycka begriinsa sin ansvarig
het enligt denna lag till ett belopp 
motwarande e11/11111dra1 re11 ior re 

.1iirskild11 dragni11gsriit1er för ton av 
fartygets driikt ighet. Ansvarigheten 
skall dock ej i nfigot fall iiverst iga 

Jjor/011 111i(iona siirskildll tlrng
ni11gsriiftl'r. Rätt till begriinsning 
föreligger icke i frt1ga om riinta eller 
ersiittning fi.ir riitlegiingskostnad. 

Om det pftkallas till urrfyllande av Sveriges förrliktelser i förhållande 
till stat som tillträtt den i Bryssel den 10 oktober 1957 avslutade konven
tionen angt1ende begränsningen av ansvarigheten för ägare av fartyg som 
användas till fart i öpren sjö, skall bestämmmelserna i 10 kap. sjölagen 
( 1891: 35 s. I) giilla i frtiga om ägarens riitt att begrfö1sa sin ansvarighet. 
Ansvarighetsbelorret bestiimmes enligt ::!35 * sjölagen. 

Fartygets iigare har ej rätt till ansvarsbegränsniog om olyckan vållats 
genom fel eller försummelse av iigaren sjiilv med mindre han begt1tt felet 
eller försummelsen i egenskar av fartygets befälhavare eller medlem av 
besättningen. 

(i ~I 

Rätt till ansvarsbegränsning en
ligt 5 ~ första stycket föreligger en
dast om ägaren. dennes försäk
ringsgivare eller annan p;i ägarens 
viignar enligt denna lag eller mot
svarande bestämmelser i annan 
konventionsstats lag urprättar en 
hegriinsningsfond urrgi'tende till 
det ansvarighetsbelorr som gäller 
för ägaren. Ansvarighetsbcloppet 
omräknas till kronor efter den 1~1.ii

ciell11 kursen den dag då fonden 
urrriittas. 

1 Senaste lydelse 1975: 408. 

Riitt till ansvarshcgriinsning en
ligt 5 ~ första stycket föreligger en
dast om iigaren. dennes försiik
ringsgivare eller annan rt1 iigarens 
viignar enligt denna lag eller mot
svarande hestiimmelser i annan 
konventionsstats lag urrriittar en 
begriinsningfond uprgi1endc till det 
ansvarighetsbelopp som giiller för 
iigaren. Ansvarighetsbelopret lllll

riiknasji-t/11 siirskild11 drag11i11gsrc'it
ta 1ill .1·1·c11s/...t 111.rnl efter kursen 
den dag d~t fonden urpriittas. Diir-
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N111·ara11de lydelse 

7 

Fiireslagcn lydelse 

l'id skull kronans 1·iirde hes1i'i111111a.1· 
i enlighet 111ed den baiikni11gs111e
tod so1n ln1cm111io11ella 1·ahi11(fi)//
de11 sagd11 dag 1illii111fJ11r .fi"ir sin 
1·e1-k.rn111/ie1 och si1111 1r11n.w/.:1io11er. 

13egriinsningsfond skall hiir i landet uppriittas hos den domstol diir talan 
om ersättning viickts enligt 18 *· Fonden far upprättas antingen genom att 
ansvarighetsbeloppet inbetalas kontant eller genom st~illandc av slikerhet 
som godtages av domstolen. 

Vill ntigon uppriitta begr~insningsfond. skall domstolen p[I ansökan av 
honom sa snart ske kan meddela beslut om ansvarighetsbeloppets storlek. 
Beslutet gäller till dess annorlunda förordnas. Efter utgi·\ngen av den frist 
som föreskrivits enligt 7 ~ första stycket prövar domstolen slutligt frttgan 
om ansvarighetsbeloppcts storlek. 

Talan mot beslut om fastställande av ansvarighetsbclopp eller rörande 
fr{1ga om godkännande av s~ikerhet skall föras slirskilt. 

Regeringen meddelar n~irrnare bestämmelser om uppriittande av be
griinsningsfond och om fondens förvaltning och fördelning. 

Denna lag triider i kraft t vt1 veckor efter den dag. dt1 lagen enligt uppgift 
pEt den utkommit frfö1 trycket i Svensk författningssamling. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den interna
tionella oljeskadefonden 

lfarigenom föreskrivs i frfiga om lagen ( 1973: 1199) om ersiittning frftn 
den internationella oljeskadcfonden 

dels att I *och bilagan' till lagen skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 6 *·av nedan angivna lydel

se. 

N111·arandc lydl'ise 

Bcstiimn1elserna i artiklarna 1-13 
av den i Bryssel den 18 december 
1971 avslutade konventionen om 
uppriittandet av en internationell 
fom.1 för ersättning av skada prsa
kad av fömrening genom olja skall, 
till den del de ej uteslutande regle
rar de fordragsslutande staternas 
inbördes förpliktelser och med iakt
tagande av vad som föreskrives i 
det följande. gälla som svensk lag. 

Fiireslagn1 lydelse 

13csttimmelserna i artiklarna 1-13 
av den i Bryssel den 18 december 
1971 avslutade konventionen om 
upprHttandet av en internationell 
fond för ersiittning av skada orsa
kad av förorening genom olja i t!ess 
lydelse enligt dl'! i Lo11t!o11 den 19 
1101·e111ber 1976 antagna iindri11gs
pro10/.:ollt'I skall till den del de ej 
uteslutande reglerar de fördragsslu
tandc staternas inbördes förpliktel-

1 Bilagan utesluten här. Ändringarna framgi\r av bilaga 4 till propositionen. 
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N111·11r111ule lydelse 

8 

Fr'ires/11ge11 lydelse 

ser och med iakllagande av vad 
som föreskrives i det följande. gälla 
som svensk lag. 

Konventionen har i angivna delar den lydelse som hiirvid fogad bilaga 
utvisar. 

I ful,::a om artiklarna 4, 5. 11 och 
12 skall de i heräk11i11gse11heter w1-
gi1·na heloppen giilla. 

Denna lag triider i kraft den dag regeringen bestiimmer. 

S Förslag till 

Lag om ändring i sjölagen (18511: 35 s. 1) 

Härigenom föreskrivs. att 348 ~sjölagen (1891:35 s. 1)1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N11rara11de lvdelse Föreslagen lydelse 

348 * 
MeJ franc förstf1s i denna lag en 

viinleenhet innnehållande sextio
fem och ett halvt milligram guld av 
niohundra tusendelars finhet. Om
riikning till svenskt mynt skall ske 
efter den 1~t.ficiella kursen den dag 
dt1 betalning sker eller. om säkerhet 
stiilles för betalningen. dt1 säkerhe
ten ställes. 

Med franc förstås i denna lag en 
värdeenhet inneht'lllande sextiofem 
och ett halvt milligram guld av nio
hundra tusendelars finhet. 

Regeringen kungiir mot1·iirdet 111· 

franc uttryckt i de al' Internationel
la l'lllutqfimden am·iinda särskilda 
dragningsriitterna. 

Omräkning till svenskt mynt 
skall ske efter kursen den dag da 
betalning sker eller. om säkerhet 
ställes för betalningen, då säkerhe
ten ställes. Vid omräkning från sär
skilda dragningsriitter skall kro-
11w1s värde bestämmas i enlighet 
med den heräkningsmetod, som In
ternationella l'alutqfo11de11 sagda 
dag tillämpar för sin verksamhet 
och sina transaktioner. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den Jag, d?t lagen enligt uppgift 
pt1 den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

'Lagen omtryckt 1975: 1289. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde 
till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell 
godsbefordran på väg 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1969: 12) med anledning av Sve
riges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid inter
nationell godsbefon.lran pi\ väg 

dels att i 2 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen·· 
dc/.1· att i 6 §ordet "rådhusrätt" skall bytas ut mot '"tingsrätt" 
dels att 8 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11(fr lydelse 

8 

Kon1111gen meddelar de ytterliga
re bestämmelser som kan behövas 
för konventionens tilliimpning. 

Fiireslage11 lydelse 

Negcri11ge11k1111giir11wt1·iirdet 111· 

fi·u11c som 111'.l'('.I' i ko111'e111io11e11 ut
tryckt i de 01· lntem11tio11ella 1·lll11-
tqfimdc11 1m1·iilllla siirskilda drng-
11i11gsrii11emll sw11t meddelar de yt
terligare best~immclser som kan be
hövas för konventionens till
liimpning. 

0111riikni11g ,fi-t/11 siirskildll drng-
11i11g.ll'ätter till .1·1.·c11skt 111y11t skall 
ske e,fier kursen den dag dom med
delas eller annan dag om i·ilken 
parterna är iirerens. Diin·id skall 
kronans värde hestämmll.\' i enlig
het med de11 heriikningsmetod, som 
/111emationellll valuta.fimden sagda 
dag tilliimpar för sin 1·erksamhet 
och sina transaktioner. 

Denna lag tr;ider i kraft t v{1 veckor efter den dag. di\. lagen enlig_t uppgift 
pä den utkommit fr~1n trycket i Svensk författningssamling. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid 
befordran av resande 

Härigenom föreskrivs. att 14 * lagen ( 1976: 58) om järnvägs ansvarighet 
vid befordran av resande skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rn111le lydelse Fiiresloge11 lydelse 

14 ~ 

Har järnväg vid internationell befordran adragit sig ersättningsskyldig
het enligt 4 § första stycket skall vid tillämpning av 8 § andra stycket i 
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N11Fara1ule lnlelse Fiireslagen lydelse 

stället för 5 000 kronor gälla ett belopp om 2 000 francs. Med franc förstas 
en guldfranc med en vikt av tio trettioendels gram och niohundra tusende
lars finhet. 

Regeringen k1111gi.ir 11101Fiirde1 <Il' 
franc uttryckt i dem· lntemalione/
la 1·1i/111q/i111dcn 11111·iinda siirskilda 
drag ningsrii 11 cma. 

0111riikning .fi't/11 siirskild11 drng
ningsriiller till .1Tensk1 111ynl skall 
ske e.fier kursen den dag do111 111ed
delas eller annan dag om vilken 
parterna iir örerens. Diirvid skall 
kronans 1·iirde bestii111ma.1· i e11lig
he1 med den heriik11i11gs111etod, som 
l111em111io11ella l'lllutafimden sagda 
dag tilliimpar får sin verksamhet 
och si1w trw1saktio11er. 

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift 
på den utkommit frim try.:ket i Svensk författningssamling. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i kungörelsen (1974: 748) om internationell järn vägs

transport 

Härigenom föreskrivs. att i kungörelsen (1974: 748) om internationell 
järnvägstransport skall införas en ny paragraf. 3 *· av nedan angivna ly
delse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 ~ - ~ 

Regeri11ge11 k1111giir motvärdet a1· 
fra11c som m·se.1· i CIM och CIV 
111/ryckt i de lll' Internationella Fa

l11tq/(111de11 a11viilllla siirskilda drag
ni11gsriillema. 

Omriikning .fi"ån särskilda drag
ningsriitter till s1't'n.1·k1 111yn1 skall 
ske c:/i('f' kursen den dag dom 111ed
delas eller 1111111111 dag 0111 l'ilken 
partema iir iiFl'/'ens. Diin·id skall 
kronans Fiirde hes1ii111nw.1· i enlig
hl't 111ed den bl'/'iikning.1·111eli!d. so111 
/111emationella 1•1il11w.fi1nde11 sagda 
dag 1illii111p111· Ji'ir sin 1·erk.rn111he1 
och si11a Tran.rnktioner. 

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift 
på den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1978-01-12 

Närvarande: statsministern Hilldin. ordförande. och statsråden Bohman. 

Ahlmark. Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson. Olsson, Dahl

gren. Åsling. Söder. Truedsson. Mundebo. Krönmark. Ullstcn. Wikström, 

Johansson. Friggebo 

Fiiredragande: statsrådet Romanus 

Proposition om värdet av vissa beräkningsenheter i guld 

1 Inledning 

Internationella överenskommelser på det transportriittsliga området 

innehf1ller i regel bestämme:ser som begriinsar redares eller transportörs 

ansvarighet för skador i olika hänseenden. Ansvarigheten är i allmänhet 

maximerad till vissa i konventionerna närmare angivna belopp. Dessa 

belopp iir baserade pt1 guldvlirdet och uttryckta i fiktiva värdeenheter med 

ett visst guldinnehtdl. Genom att anviinda sr1dana fiktiva viirdeenheter i 

stiillet för en nationell valuta har man velat undvika att det överenskomna 

bcgrlinsningssystemet rubbas av förskjutningar i växelkurserna. I flertalet 

konventioner anviinds en viirdeenhet som består av 65.5 mg. guld av 

niohundra tusendelars finhet. allmänt kallad Poincarefranc. Pt1 landsvligs

och järnvägslagstiftningens omrfldc används dock en annan värdeenhet. 

kallad Germinalfranc. vilken besti"ir av I0/31 g. guld av samma finhet. 

Även pf1 atomenergins omrf1de finns internationella överenskommelser 

om ansvarsbegriinsning för skador i olika hiinseendcn. I de konventioner 

pfi atomenergins omr<'1de som Sverige tillträtt lir ansvarighetsbeloppen 

uttryckta i den betalningsenhet som avses i dc::t europeiska monetära 

avtalet den 5 augusti 1955. Denna betalningsenhet best{1r av 0.88867088 g. 

fint guld. 

I den svenska lagstiftning som bygger på dessa konventioner har be

gränsningsbeloppen i allmiinhet uttryckts i samma värdeenhet som i re

spektive konvention. I ett par fall har dock begränsningsbeloppen ut

tryckts i svenska kronor. Så har skett i luftfartslagen ( 1957: 297) och 

atomansvarighetslagen ( 1968: 45). Tidigare förelåg det inte nägra svårighe

ter att räkna ut motviirdet i nationellt mynt av viirdeenheter som iir basera

de på guld. De senaste årens utveckling inom det internationella valutasys-
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tcmet har emellertid förändrat situationen och i rättstillämpningen har upp

stått tveksamhet beträffande sättet för omriikning till nationellt mynt. 

Sedan man inom Internationella valutafonden numera beslutat att fonnellt 

överge guldet sil.som bas för kurssystemet har denna l veksamhet ytterliga

re förstärkts. Detta har i sin tur lett till att man inom skilda internationella 

organisationer har p1\.börjat arbete med en revision av de konventioner som 

innehåller bestämmelser om fiktiva viirdeenheter baserade pi\. guld. Avsik

ten är att införa nya viirdeenheter som inte iir baserade på guld. Ändringar 

som nyligen har vidtagits betriiffande de lufträttsliga konventionerna och 

konventionerna om oljeskadeansvar, i vilka man övergått till en av Inter

nationella valutafonden använd beräkningsenhel, kallad särskild drag

ningsrätt (SDRJ. bör nu föranleda motsvarande ändringar av den svenska 

lagstiftningen. I propositionen behandlas ocksi\. fri\.gan om tolkningen av 

kvarvarande bcsliimmelser om fiktiva viirdeenheter som iir baserade på 

guld. 

2 Gällande bestämmelser 

2.1 Lufträtten 

Bestämmelser om ansvarighet för transportören vid luftbefordran av 

passagerare. resgods och annat gods finns i 9 kap. luftfartslagen. Dessa 

bestämmelser bygger på 19291\.rs konvention om inlernationell luftbeford

ran (Warszawakonventionen) i dess lydelse enligt ett tir 1955 i Haag 

avslutat iindringsprotokoll !del s.k. Haagprolokolletl. Enligt konventionen 

iir transportörens ansvarighet i regel begdinsad till vissa belopp i Poincarc

franes. dvs. en viirdeenhct inneh<\llande 65.5 mg. guld av niohundra 

tusendelars finhet. I luftfanslagen är motsvaranck belopp angivna i 

svenska kronor. Omräkningen till kronor har skett på grundval av det 

guldviirde p{1 den svenska kronan som vid lagens ikrafttriidande var anmält 

till Internationella valutafonden. I luftfartslagen föreskrivs att om nlimnda 

guldviirdc lindras. de i lagen angivna grtinserna skall omräknas i enlighet 

med det limtrade guldvärdet. De nya ansvarighelsgriinserna skall kungöras 

av regeringen (prop. 1960: 34, L1U 19, rskr 130). Sädan kungörelse har. 

enligt vad dåvarande chefen för justitiedepartementet uualade i prop. 

1960: 34. endast deklarativ betydelse. Förs talan om ersättning. skall 

ansvarighetsgriinserna beräknas enligt guldvärdet den dag dom meddelas. 

Den 4 oktober 1974 utfärdade Kungl. M<~i:t med stöd av nämnda bestäm

melser en kungörelse ( 1974: 702) om lindrade ansvarighetsgriinser enligt 9 

kap. 2~ ~ luftfartslagen. 

I vissa fall är Warszawakonventionen i sin ursprungliga lydelse tilliimplig 

pa internationella lufttransponer. I dessa fall tillämpas alltjämt besliimmel

serna i lagen ( 1937: 73) om befordran med luft fartyg, vilken lag upphlivdcs i 

samband med att Haagprotokollet blev bindande för Sverige. I denna lag 

var begränsningsbeloppen uttryckta i guldkronor. varmed avses guld-
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kronor enligt 1873 f1rs mynt lag. En st!Jan gulJkrona har etc gulJinnehäll av 

0.4032258 g. rent guld, motsvarande 0.44803 g. guld av niohunJra tusende

lars finhet. 

2.2 Sjörätten 

5. 6 och 10 kap. sjölagen ( 1891: 35 s. I) finns begriinsningsbestäm

melser av olika slag. I 5 kap. som handlar om beforJran av gods finns 

bestämmelser hl. a. om hortfraktares ansvarighet för godsskador som 

uppkommer under transporten. Enligt Jessa besUimmclser nr bortfraktar

ens ansvarighet begriinsaJ till vissa helopp per kolli eller per kilo av 

godsets vikt. I 6 kap. finns liknande regler om begriinsning av bortfraktar

cns ansvarighet viJ befordran av passagerare och resgods. I 10 kap. finns 

bestiimmelser som i vissa fall begrlinsar den högsta sammanlagda ansvarig

het som en redare kan åläggas i anledning av en och samma skadehring

ande hiindelse för vilken han svarar, s. k. glohalbegriinsning. Ansvarighe

ten lir begriinsad till vissa belopp per ton av fartygets Jräktighet. 

Samtliga dessa begriinsningsbclopp lir uttryckta i francs. I 348 *· vartill 

de tidigare nämnda bestiimmelserna hänvisar. definieras begreppet franc 

som Poincarcfranc. Omräkning till svenskt mynt skall ske efter den 

officiella kursen den dag hetalning sker. Stiills siikerhet för betalningen 

skall dock omriikningen i stället ske enligt kursen den dag siikerhcten 

stiills. 

Bestiimmelserna om bortfraktarens ansvarighet i :'i kap. bygger pft 1924 

{1rs internationella konvention rörande konossement i dess lydelse enligt 

etc t1r 1968 avslutat tilliiggsprotokoll. Bestiimmelserna om globalbegriins

ning i JO kap. faller tillbaka pft en konvention fran !\.r 1957 ang<'iende 

hegriinsning av redaransvaret. I bt1da dessa konventioner är begriinsnings

belnppen uttryckta i Poincarefrancs. Bestämmelserna i 6 kap. bygger inte 

pti n~!gon konvcntionsreglering men har utarbetats mot bakgrund av ett 

förslag till internationell iiverenskommelse i iimnet som föreh\g vid tiden 

kir lagstiftningens tillkomst. 

Bestiimmelser om bortfraktarens ansvarighet för skada p{t transporterat 

gods finns ocks<'i i lagen ( 1936: 277) i anledning av Sveriges tilltriide till 1924 

f1rs internationella konvention rörande konossement <konossernentlagen ). 

Denna lag skall alltjiiml tilhimpas i stiillet för sjölagens bestiimmelser i 

samma iimne om konventionen i sin ursprungliga lydelse ~ir tilHimplig pft 

transporten i frt1ga. I konossementlagen iir hegriinsningsheloppen angivna i 

kronor i guld. varmed avses guldkronor enligt 1873 [1rs mynllag. 

I förht1llande till utländsk fordringsiigarc skall hcrtikning enligt guldviir

det dock ske bara om del följer av fördrag med den stat som fordrings

iigaren tillhör och denna genomfiirt motsvarande beriikning till förm<rn för 

svenska fordringsiigare. Beriikning efter guldviirde torde f. n. inte tilliimpas 

av nt1gon siat. 
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2.3. Lagstiftningen om ansvarighet för oljeskada till sjöss 

Enligt lagen ( 1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss iir 

fartygsiigarens ansvarighet under vissa förutsäl!ningar begränsad till ett 

bc:stiiml belopp i francs per ton av fartygets dräktighet. Ansvarigheten 

skall dock inte i nf1got fall överstiga 210 milj. francs. l\kd franc avses 

Poincarefranc. I .agen bygger pt1 1969 f1rs internationella konvention om 

ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (prop. 1973: 140. 

LU 40. rskr 398). I denna konvention föreskrivs - till skillnad frt1n i de 

tidigare niimnda - uttryckligen alt omriikning till nationdl valuta skall ske 

med tilliimpning av den officiella kursen. En motsvarande bestiimmclse 

har tagits in i 5 ~ lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss. 

Genom en f1r 1971 avslutad internationell konvention har överenskom

melse triiffats om uppriittandct av en interna! ionell fond för ersiittning av 

skada orsakad av förorening genom olja. Konventionen inne häller bestäm

melser om bidragsskyldighet, storleken av utgt1ende crsäl!ningar m. m. diir 

beloppen iir uttryckta i Poincardrancs. Konventionen har införlivats med 

svensk riitt genom lagen ( 1973: 1199) om ersättning frt1n den internationella 

oljeskadefonden. varigenom föreskrivits att art. 1-13 i konventionen skall 

giilla som svensk lag. 

2.4 Landsvägstransporträtten 

För landsvägstransport riittens del finns bestiimmelser om internationell 

befordran i 1956 tirs konvention om fraktavtalet vid internationell godsbe

fonlran p<'1 viig. Konventionen har införlivats med svensk riitt genom lagen 

( 1969: 12) med anledning av Sveriges tilltriide till konventionen den 19 maj 

1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran pi1 viig. varigenom 

föreskrivits att art. 1-41 i konventionen skall giilla som svensk lag. Enligt 

art. n iir fraktförarens skyldighet att utge ersiillning for förlust eller 

minskning av gods maximerad till elt visst belopp i francs av förlorad 

bruttovikt. Med franc avses i konventionen Germinalfranc. dvs. en 

värdeenhet bestf1emle av 10/31 g. guld av niohundra lllsendelars finhet. 

2.5 Järnvägstransporträtten 

Bestiimmelser om internationell jiirnviigsbefordran finns i fördragen den 

7 februari 1970 om godsbefordran pft jiirnviig (CIM) respektive om 

befordran med jiirnviig av resande och resgods tCIV) med därtill hörande 

tilliiggsprotokoll av samma datum. Dessa innchf11ler bestiimrnelser om 

begriinsning av ansvarigheten till vissa belopp som tir angivna i Germinal

francs. fördragen och tilläggsprotokollet skall enligt Kungl. Maj:ts kungö

relse ( 1974: 74Xl lända till cfterriittelsc i Sverige. 

C IV inneh;\ller frtimst bestämmelser av formell karaktiir rörande beford

ran av resande och resgods. Som tilliigg till CIV har slutits en konvention 

om jiirnviigs ansvarighet i fall resande diidas eller skadas. Denna knnven-
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tion har legat till grund fi)r lagen t 1976: 58) om jiirnviigs ansvarighet vid 

befordran av resande. Lagen inneh~1lkr förutom hestiimmelser \)Il\ ansva

righet vid internationell befordran motsvaramk reglering betriiffandc 

inhemsk trafik. farnviigens skyldighet att crsiitta förlust av eller skada pfl 

handresgods är vid internationell befordran begränsad till ett visst belopp 

som anges i Gcrminalfrancs. 

2.6 Lagstiftningm om atomansvarighet 

Hestiimmelscr om begriinsning av ansvarigheten för innehavare av 

atomanläggning finns i 17 ~ atomansvarighetslagen ( 1968: 45). Lagen 

bygger pft en i Paris ill" 1960 avslutad konvention om skauestandsansvar p?t 

atomenergins omr:ide ( Pariskonventionen l. Enligt denna konvention för 

innehavarens ansvarighet inte understiga vissa belopp. som 1ir angivna i 

sitdana betalningsenheter som avses i det europeiska monet1ira avtalet den 

5 augusti 1955 (europeiska betalningsenheter). Denna enhet består som 

tidigare niimnts av 0.88867088 g. fint gulJ. I atomansvarighetslagen iir 

motsvarande belopp angivna i svenska kronor. 

I atomansvarighetslagen finns 1iven bcstiimmelscr om ersättning av 

stats medel. Denna ersiittning 1ir enligt 3 I ~ bcgr1insad. Best1immelserna 

hiirom bygger pil en :ir 1963 avslutad tilliiggskonvention till Pariskonven

tionen. Enligt tilläggskonventioncn iir statsansvaret begriinsat p;·1 olika 

siitt. Regriinsningsbeloppen iir i konventionen uttryckta i europeiska be

talningsenhetcr. I atomansvarighetslagen iir motsvarande belopp uttryckta 

i samma betalningsenhctcr. 

3 Utvecklingen inom det internationella valutasystemet 

Oet internationella valutasystem som upprättades efter andra viirldskri

get fungerade tiirnligen friktionsfritt fram till bö1:jan av 1960-talet. Huvud

reglerna för detta s. k. Bretton Woods-system hade fastlagts i I nternationel

la valutafondens stadga. Vad giiller kurserna på medlemsfandernas valutor 

baserades systemet pri s. k. pariviirden uttryckta i guld eller dollar. Dess

utom angavs en mycket begränsad marginal kring pariviirdena inom vilken 

kurserna tilliits sviinga. Ändring av en valutas pariviirdc kunde i princip 

ske endast fiir att riitta till en fundamental jiimviktsrubbning och efter 

valutafondens samtycke. Inom detta fastkurssystem var del endast USA 

som åtog sig att fritt köpa och siilja guld till ett fast pris och därigenom 

fullgöra sin parivärdefi.irpliktelse. Dollarns fasta guldinnehåll motsvarade 

ett guldpris av 35,00 dollar per "troy ounce" rent guld. Övriga medlems

liinder valde alternativet att hälla sin kurs i en fast relation till dollarn. Med 

fasta parivärden direkt eller indirekt knutna till guld och med ett enhetligt 

guldpris förelåg det inte några svårigheter att fastsfälla motviirdet i natio

nell valuta av de fiktiva guldmynten. 
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USA:s stora årliga betalningsunderskott medförde dock ett viixande 

flöde av såväl dollar som guld till omvärlden. Det starka dollarutl1ödet 

viickte stigande farhf1gor och utlöste under andra halvåret f1r 1960 stigande 

oro p;) guldmarknaden i London. För att stabilisera priset pf1 den privata 

guldmarknaden upprättade därför vissa centralbanker den s. k. guldpool

en. 

De kontinuerliga underskotten i USA:s betalningsbalans ledde till att 

den amerikanska guldbehållningen krympte samtidigt som den kortfristiga 

skuldsättningen steg. De större vlbteuropeiska länderna blev allt ovilligare 

att öka sina dollartillgodohavanden. Detta skapade ett labilt läge på valuta

och guldmarknaderna med periodiskt äterkornmande förtroendekriser. 

Efterfrågan pf1 guld på den privata marknaden steg samtidigt som den 

totala tillförseln av guld fiirhlev pf1 ungefär ofi.iriindrad nivå. Frt1n novem

ber 1967 till mars 1968 förlorade guldpoolens centralbanker guld motsva

rande J miljarder dollar till den privata marknaden. I detta Hige beslöt 

guldpoolens medlemmar i april 1968 at~ stoppa centralbankernas försälj

ning av guld till den officiella kursen på den privata marknaden. Genom 

detta beslut skapades i praktiken tva skilda guldprisnivf1er. niimligen dels 

ett pris till vilket guld kunde köpas och siiljas pf1 den privata marknaden. 

dels det fasta guldpriset enligt vilket centralbankerna kunde sig emellan 

köpa och sälja guld. Guldpriset p:'1 den privata marknaden steg diirefter 

kraftigt och har tidvis uppgtilt till cirka fyra gt1nger det officiella priset. 

Under större delen av I %0-talet sökte man komma till rätta med 

bristerna i det internationella valutasystemet. Dessa försök att reformera 

valutasystemet kom efter hand att koncentreras till den internationella lik

viditetssituationen och till frågan hur ett reservskapande under internatio

nell kontroll skulle kunna i'lstadkornmas. 

Det väsentliga resultatet av dessa reformanstriingningar blev tillkomsten 

av en ny reservtillgang. de siirskilda dragningsrätterna <SDR). Dessa drag

ningsrätter skapas genom beslut av valutafonden och tilldelas deltagande 

liinder utan reell motprestation. dvs. insats i egen valuta förutses inte. Vid 

tillkomsten av SDR-systemet fastställdes att värdeenheten för SDR skulle 

vara motvärdet till 0.888671 g. fint guld. SDR gavs således ett bestämt 

guldinnehåll. 

Pfl. hösten 197 I rakade Bretton Woods-systemet in i en akut kris. I augusti 

samma f1r upphävde USA formellt dollarns guldkonvertibilitet och hit sin 

valuta flyta fritt. Det amerikanska beslutet följdes av att alla viktigare 

liinder upphörde att köpa amerikanska dollar till tidigare fastsl~illda kurser. 

Dessa 5.tgiirder stred direkt mot en av huvudprim:iperna - upprätth«dlan

det av parivärden - i det regelsystem som medlemsländerna i valutafon

den f1tagit sig att respektera. 

En temporiir lösning av vlixclkursproblemct nfilldes genom den s. k. 

Smithsonian -överenskommelsen i december 1971. Denna innehar att en 

mer adekvat växelkursstruktur f1stadkoms genom en viisentlig nedskriv-



Prop. 1977 /78: 70 17 

ning av den ametikanska dollarn och uppskrivningar av flera viktiga väst

europeiska valutor. däribland den svenska kronan. Dessutom vidgades de 

tillatna fluktuationsmarginalerna mot dollarn. Slutligen kunde ett med

lemsland i fonden som inte upprätthöll kurser baserade på ett parivärde i 

stiillet anmäla s. k. centralkurs. 

Dessa ;\tgiirder förmt1Jdc emellertid inte f1terföra situationen till Higet 

före [1r 1 %8. Efter förnyade valutakriser bröt pariviinksystemet slutligt 

samman under är 1973. I novemher samma t1r anmiildes till Internationella 

valutafonden en i SDR uttryckt centralkurs för svenska kronan. Eftersom 

SDR har ett faststiillt guldinnehfdl var det alltjiimt möjligt att via kronans 

till valutafonden anmiilda centralkurs riikna fram ett guldviirde. Men dt1 

kronor inte viixlades mol guld enligt denna prisrelation. kan det ifr;igasät

tas om man i praktiken kunde tala om ell existerande monetiirt viirde pä 

guld. Det via centralkursen för kronan och guldinneh;·iflet i SDR framriik

nade guldpriset var fiktivt. Det fanns alltsi1 inte liingre nf1g11n klar regel för 

att omräkna guldmynt till kronor. Situatillnen var likartad i frt1ga om andra 

valutor. Dessutom var flera betydelsefulla viirldsvalutor alltjiimt '"fly

tande"'. Det via centralkurserna och SDR:s guldinnehtill framräknade 

guldpriset skilde sig ocksf1 avseviirt fri1n priset pa den privata marknaden. 

Den r::\dande situationen har lett till att tveksamhet uppsti1tt i riittstill

lämpningen bet riiffandc siittet för omriikning av guldmynt till nationell 

valuta. I ett uppmiirksammat riittsfall fr;\n april 1972 angt1emk timimpning 

av 1957 firs hegriinsningskonvention (Hernlinic \'. Socidc l\ationale des 

Petroles Aquitaine l har Nederländernas högsta domstol anscll att omriik

ning skall ske på grundval av den officiella guldpariteten. Appellations

domstolen i Aten har emellertid i ett mid (nr 256/19741 som rörde 

tilliimpning av 1929 ~1rs konvention om lufttransport lagt guldpriset p{t den 

privata marknaden till grund för omriikningen. I en svensk dispasch tSaga 

1·. Sagoland) från oktober 1972 har likaså den privata marknadens guldpris 

lagts till grund för omräkningen vid hestämmandet av ett fartygs globalbe

grän sni ngsbelopp. 

Pariviirdesystemets sammanbrott medförde iiven problem i valutafon

den i fråga om värderingen av SDR vid SDR-transaktioner. En ny värde

ringsmetod. dvs. metod för bestämmande av värdeförhallandet mellan 

SDR och valutor bö1jade därför tillämpas fr::\n den I juli 1974 vid transak

tioner i SDR. Denna metod är baserad pä en "korg"' ("standard hasket"J i 

vilken de 16 viktigaste världshandelsvalutorna ingår. bl. a. den svenska 

kronan. Var och en av valutorna har tilldelats ett reduktionstal som be

stämmer valutans relativa betydelse i korgen. Reduktionstalen har be

stämts med hänsyn till de olika valutornas andel i världshandeln och deras 

betydelse för det internationella valutasystemet. Beslutet att införa den nya 

beräkningsmctoden gäller tiden fram till dess att en slutgiltig metod har 

kunnat fastställas och har sålunda bara interimistisk karaktär. 

F. n. finns det formellt sälunda tvi1 olika siitt att uttrycka viirdet p<'i SDR. 

~ Rik.~Jai:e11 1977/78. I .l'll/111. Nr 70 
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ucls meu utgCmgspunkt friln SDR:s guldinnehiHI ("gulurnetoden''l dels 

meu anvfindning av den nyss beskrivna viirderingsmeroden i vilken SDR:s 

värdeutvedding ilr beroende av ett vligt genomsnitt av kursutve.:klingen 

för de 16 viktigaste vlirldshandclsvalutorna (""korgmetoden··). "Korgme

toden" utformades så att den vid själva övergångstillfället gav samma re

sultat som "guldmetoden". men efter hand har en skillnad uppstått. 

··Korgmetoden" brukar betecknas som den metod för vilrdcring som 

Internationella valutafonden anvfö1der för sin verksamhet och sina trans

aktioner ("operations and transaetions" ). Detta slags SDR kallas dilrför 

1ra11.1aklio11s-SDR. SDR vars vlirde uttryckts med hjiilp av "guldmetoden" 

kallas ibland 1111111h·aire-SDR. 

Ett nytt viktigt steg i riktning mot en revision av det internationella 

valutasystemet togs i januari 1976. d~1 Internationella valutafondens inte

rimskommitte beslöt gL1dta ett förslag till Lindrade stadgebestiimmelser för 

fonden. Desa lindringar har sedermera antagits av valutafondens styrelse. 

Med anledning av prnp. 1976/77:86 har riksdagen den 31mars1977 (FiU nr 

18. rskr nr 198) givit regeringen bemyndigande att för Sveriges del 

godkiinna lindringarna i stadgan. Ändringarna kan beriiknas triida i kraft 

under första halvaret 1978. 

De föreslagna lindringarna i valutafondens stadga innebiir hl. a. att 

SOR:s viirde inte liingrc skall uttryckas i guld. Metoden för viirdering av 

SDR skall faststiillas genom beslut i fonuen. Överg{ingsvis giiller att den 

värderingsrnetod som tilliimpas vid den reviderade stadgans ikraftträdande 

kan fortsiitta att gälla. om fonden inte beslutar annat. De föreslagna 

iindringarna inncbiir och.sil att SDR ersätter guld som kontoenhet o.:h som 

normalt betalningsmcdcl för vissa betalningar i fonden. 

Syftet med lindringarna i stadgans guldbestiimmclscr iir att bidra till en 

gradvis minskning av guldets betydelse i det internationella valutasyste

met. Denna inriktning kommer också till uttryck i en ny generalklausul i 

stadgan. Där föreskrivs bl. a. att fonden och uess medlernsliinder skall 

främja SDR:s utveckling till den huvudsakliga reservtillgången i valuta

systemet. Fonden äläggs också att undvika att styra eller fixera priset på 

guldmarknaden. 

Ändringarna rörande guldets stiillning i valutasystemet och i fondens 

verksamhet innebiir att guldets funktion som gemensam referensenhet fiir 

pariviirdesystcmet och som värdeenhet för SDR upphör. 

4 Metoden för omräkning av guldfrancs till svenska kronor 

N:igot officiellt guldpris noteras f. n. inte i Sverige. Ett p:'i det ofti.:iclla 

guldviirdel baserat viinlc i svenska kronor pli guldfrancs har emellertid 

fram till slutet av augusti m;\nad 1977 kunnat framr~iknas. Därvid utgick 

man fri1n det i USA noterade officiella guldpriset o.:h omriiknade detta till 

svenska kronor pii grundval av den riktkurs för dollar som riksbanken 
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anmiilt till Internationella valutafonden. Fr[1n amerikansk sida har man till 

Internationella valutafonden som pariviirde p{1 dollarn anmält ett viirde pft 

0.828948 SDR per dollar. Med tillämpning av SDR:s guldinnehitll erh{ills d<'i 

ett guldpris av ca 42.22 dollar per uns fint guld. Den l.'i februari 1973 

anml\lde Sverige till Internationella valutafonden en ny riktkurs för dollar 

av 4 . .56 kr. Me.1 denna utg:'i.ngspunkt erhölls ett svenskt guldpris av 6 190 

kr. 08 öre per kg. fint guld. En Poincarefranc motsvarade dit 0,36491 kr. 

Omriikningsfragan berördes i tv:'i. under [tr 1973 framlagda propföitioner. 

nämligen prop. 1973: 137 med förslag till ny lagstiftning om gods- m:h 

passagerarbefordran till sjöss och prnp. 1973: 140 med förslag till lagstift

ning om ansvaright:t rör oljeskada till sjöss (se prop. 1973: 137 s. 152. LU 

35. rskr 363 samt prop. 1973: 140 s. 56 och 161. LU 40. rskr 398). I bfala 

de niimnda propositionerna förordade föredragande statsradet all omräk

ningen fr:'i.n Poinearefranes till svenskt mynt skulle ske efter den ofliciella 

kursen med tillämpning av den nyss angivna beräkningsmetoden. De 

belopp som anges i den tidigare nfönnda kungörelsen från är 1974 om 

ansvarighetsgriinser enligt 9 kap. 22 * luftfart slagen har riiknats fram med 

tilliimpning av samma beräkningsmetod. 

Sedan de nämnda uttalandena gjordes har emellertid frågan om metoden 

för omriikning av guldfrancs till svenska kronor komplicerats ytterligare. l 
mars 1973 anslöts den svenska och den norska kronan till den ordning. som 

sex EG-länder, nämligen Belgien, Danmark. Frankrike, Luxemburg, För

bundsrepubliken Tyskland och Nederländerna etablerat för sina valutor. 

det s. k. europeiska valutakurssystemet eller valutaormen. Syftet med 

systemet var att begränsa kursrörelserna mellan de deltagande ländernas 

valutor. Centralbankerna i dessa länder åtog sig sålunda all intervenera på 

valutamarknaden för att hålla marknadskurserna inom en marginal på 

2 1/4'.} från fastställda centralkurser mellan valutorna i berörda hinder. 

Den 18 oktober 1976 och den 4 april 1977 ändrades kursförhällandet 

mellan den svenska kronan och de valutor som ingår i det europeiska 

valutakurssystemel. Nf1gon officiell ändring av centralkursen för den 

svenska kronan skedde dock inte. Vid båda tillfällena meddelade man för 

svensk del valutafonden endast att riksbankens officiella köp- och siilj

kurser fiir övriga "'ormvalutor"' ~indrats. I meddelandena angavs de nya 

köp- och säljkurserna med tillägg att dessa motsvarade en viss centralkurs 

på den svenska kronan. Kursen p{1 kronan gentemot numeraire-SDR 

angavs till .'i.55651 kr. i oktober 1976 och till .'i,91118 kr. i april 1977. 

Gentemot dollarn innehar dessa kurser en "'centralkurs"' p<i 4.606 resp. 

4,90 kr. per dollar. 

Den centralkurs för den svenska kronan som anmäldes i november 1973. 

enligt vilken en dollar motsvarar 4,.56 kr.' kvarst;\r salunda formellt 

fortfarande. Den nyss beskrivna utvecklingen av kronans viirde mot SDR 

innebar emellertid att den tidigare angivna svårigheten att fastställa ett 

viirde i svenska kronor av en guldfranc ökade. I en promemoria den 17 maj 
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1977 angaemle den svenska kronans värde i förhållande till Poincarcfran

cen uttalade riksbanken att den tidigare omnämnda centralkursen på 4,56 

kr. per dollar inte liingre hade anknytning varken till kronans marknads

viirde eller till de officiella köp- och siiljkurserna. 

I promemorian uttalade riksbanken vidare att, om man i.iver huvud taget 

ansåg det rimligt att använda niigon av de nämnda kursrelationerna mot 

SDR. i sä fall den nya teoretiska "centralkursen" på 5,91118 kr. per SDR 

biittrc syntes reflektera kronans "verkliga" värde inom ramen för det 

valutasamarbete i vilket Sverige deltog iin den formellt anmälda kursen pf1 

4,56 kr. per dollar. Med utgångspunkt i den nya "centralkursen" för 

kronan blev guldpriset 6 651,71 kr. per kg. fint guld. Detta guldpris gav ett 

viirde av 0,3921::! kr. på en Poincarefranc, 1.93114 kr. på en Germinalfranc 

och 5,9117 kr. på en europeisk betalningsenhet. 

I slutet av augusti månad 1977 beslutades att Sverige skulle lämna 

samarbetet inom valutaormen och i stället knyta kronans rörelser till ett 

valutaindex av liknande slag som valutafondens "standard basket"' base

rat på värdet av femton olika valutor. De enskilda valutornas relativa 

betydelse för korgen skall bestämmas av storleken av respektive lands 

handel med Sverige. Dollarns relativa betydelse för korgen skall dock 

motsvara dubbla storleken av vad handeln mellan Sverige och USA 

motiverar. 

Eftersom kronan genom utträdet ur valutaormen inte längre har något 

fast kursförhl\llande gentemot någon annan valuta kan en ny teoretisk 

"centralkurs" (kr. per SDR) inte framräknas. Följaktligen torde det inte 

längre vara möjligt att riikna fram ett på det officiella guldviirdet baserat 

viirde i svenska kronor p::'t guldfrancs. 

5 Internationellt revisionsarbete 

5.1 Inledning 

Förändringarna i det internationella valutasystemet har som tidigare 

nämnts lett till osäkerhet om sättet för omräkning av guldmynt till nationell 

valuta. Med anledning härav har arbete påbörjats med att i konventionerna 

på bl. a. transporträttens område införa beräkningsenheter som inte är ba

serade på guld. Detta arbete har redan lett till att ändringsprotokoll till någ

ra av de tidigare nämnda konventionerna har antagits. Genom dessa proto

koll har de på guld baserade beräkningsenheterna ersatts med transak

tions-SDR. På lufträttens område har sådana ändringsprotokoll antagits i 

september 1975 vid en diplomatkonferens i Montreal. I november 1976 har 

därefter vid en diplomatkonferens i London antagits liknande ändringspro

tokoll pa oljeskadelagstiftningens omräde och i fraga om en av de sjörätts

liga konventionerna. 
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5.2 Montrcalkonferenscn 

Montrealkonferensens huvudsakliga syfte var att revidera Warszawa

konventionens hestiimmclser om luftbcfordran av post och gods. Vid 

konrerensen behandlades ocksf1 svårigheterna att omriikna guldfrancs till 

nationellt mynt. Konferensen beslöt införa en ny beriikningsenhet för 

begränsningsbeloppen i de luftriittsliga konventionerna. 

Som beriikningsenhet i stiillet för Poincarcfrancs infördes SDR. Av 

bestiirnmelserna om hur omriikning av dragningsriitterna till nationellt 

mynt skall ske framgår att det iir frftga om transaktions-SDR. Stat, som iir 

medlem av valutafonden. skall omriikna SDR till nationell valuta enligt den 

beräkningsmetod som valutafonden använder för sin verksamhet och sina 

transaktioner på dagen för domen. Annan stat skall göra omriikningen på 

det siill staten själv beslutar. Stat, vars lagstiftning inte tillåter användning 

av SDR. kan göra förbehåll mot de nya bestämmelserna om beriikningsen

het. Förbehället måste innebiira att begriinsningsbeloppen uttrycks i 

Poincarcfrancs såvitt gäller riittegång inom statens eget territorium. Om

riikning från Poincarefrancs till statens egen valuta skall ske i enlighet med 

den statens lagstiftning. 

Nagon ändring av begriinsningsbeloppens faktiska storlek företogs inte i 

samband med införandet av SDR som beriikningsenhet. Ändringen innebar 

således endast att en ny beräkningsenhet infördes. rör att kunna uttrycka 

de oforiindrade begriinsningsbeloppen i SDR var det nödviindigt att företa 

en omriikning fn\n Poincarefrancs till SDR. Vid denna omräkning utgick 

man frfrn att en transaktions-SDR i viirde motsvarade en numeraire-SDR. 

Som tidigare framhållits var detta fallet dti beriikningen enligt "korgmeto

den .. först in rördes. En numcraire-SDR har ett guldinnehäll av 0.888671 g. 

fint guld. Detta numera endast formellt giillande guldviirde av en SDR 

anviindes vid omriikningcn. En Poincarefranc motsvarar viirdet av 0,05894 

g. fint guld. Med dessa värden på SDR och Poincarcfrancs motsvarar en 

numeraire-SDR i runda tal 15 Poincarefrancs. Detta omriikningsförhål

lande anviindcs niir man uttryckte begriinsningsbcloppen i lufträttskonven

tioncrna i SDR. 

I Warszawakonventionen i dess ursprungliga lydelse och i dess lydelse 

enligt Haagprntokollct gjordes vid konferensen. förutom vissa redaktionel

la iindringar. si'lvitt nu iir i fråga inga andra iindringar än de som betingades 

av de nya hestiimmelserna om heriikningscnhet för begriinsningsbeloppen. 

Ändringarna togs in i tv~i protokoll benämnda 

a) "tilliiggsprotokoll I innebiirande iindring av konventionen rörande 

faststiillamle av vissa gemensamma bestämmelser i fräga om internationell 

luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929". och 

bJ '"tilläggsprotokoll 2 innebärande iindring av konventionen rörande 

faststiillande av vissa gemensamma besHimmelser i fräga om internationell 

luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad 

genom det i Haag den ~8 september 195.'i avslutade protokollet". 
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Tilliiggsprotokollen är öppna för undertecknande av alla stater fram till 

less att de träder i kraft. För att respektive protokoll skall triida i kraft 

uiivs att trettio av signatärstaterna har deponerat sina ratifikationsinstru

ment. Protokollet triider sedan i kraft nittio dagar efter dcpositil)nen av det 

trettionde ratifikationsinstrumentet. För stater som diirefter ratifo:erar 

protokollet skall det träda i kraft nittio dagar efter det ratifikationsinstru

mentet deponerades. Tilläggsprotokollen har underte.:knats av Sverigi:: 

den 12 december 1977. 

Tilläggsprotokollen har avfattats pil engelska, franska, ryska och 

spanska. Vid skiljaktighet mellan texterna iigcr den franska texten vitsorti. 

Protokollen i engelsk och fransk text jämte översättning till svenska bör 

fogas till prntokollet i detta iirende som hi/agorrw I och l. 

De nya besWmmelserna om SDR som beräkningsenhet för begriins

ningsbeloppen medförde vidare ändring av Warszawakonventionen i des:, 

lydelse enligt ett i Guatemala City den 8 mars 1971 avslutat iindringsproto

koll (det s. k. Guatcmalaprotokollct). vilket iinnu inte trätt i kraft. Dessa 

iindringar togs in i ett protokoll beniimnt "tilläggsprotokoll 3 inncbiirande 

iindring av konventionen rörande faststlillandc av vissa gemensamma 

bestiimmelser i fräga om internationell luftbefordran. undertecknad i 

Warszawa den 12 oktober 1929 och iimlrad genom protokoll avslutade i 

Haag den 28 september 1955 och i Guatemala City den 8 mars 1971'". 

De nya reglerna om luftbefordran av post och gods, som beslutades vid 

konferensen. togs in i ett ljiirde protokoll. I detta togs ocks[1 in de nya 

bestiimmelserna om SDR som beriikningsenhet för begränsningsbeloppen. 

Detta protokoll beniimndcs "Montrcalprotokoll 4 innebiirande ändring av 

konventionen rörande faststiillandc av vissa gemensamma best:immelser i 

fråga om internationell lufthefordran. undertecknad i Warszawa den 12 

oktober 1929 och iindrad genom det i Haag den 28 septemher 1955 avsluta

de protokollet'". 

5.3 Londonkonferensen 

Vid en diplomatkonferens i Mellanstatliga rädgivande sjöfartsorganisa

tionens (IMCO:s) regi i november 1976 antogs ett iindringsprotokoll till 

1969 ärs konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening 

genom olja. Vidare antogs vid samma konferens ett ändringsprotokoll till 

1971 tlrs konvention om upprällandet av en internationell fond for ersätt

ning av skada orsakad av förorening genom olja. Ändringsprotokollen 

innebär att Poincarefrancs ersiitts av SDR som beräkningsenhet för 

begriinsningsbeloppen i konventionerna. 

Vid omriikningen frfrn Poincarefrancs till SDR anviindes samma metod 

som niir tilläggsprotokollen till de lufträllsliga konventionerna utarbetades. 

En SDR beräknades sftledes motsvara 15 Poincarefrancs. 

Metoden fiir omriikning till nationellt mynt anges i iindringsprotokollet 

till 1969 ärs konvention. Omriikningen skall ske till myntslaget i det land, 

diir. en s. k. begriinsningsfond uppriittats. Vidare skall omriikning ske pi1 
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grundval av värdet av det landets mynt uttryckt i SDR. den dag fonden 

uppriittades. Vid omriikningen skall den bcriikningsmetod som valutafon

den ifrågavarande dag tilllimpade för sin verksamhet och sina transaktio

ner användas. Det är s:.'iledes transaktions-SDR som avses. Stat. som inte 

iir medlem av Internationella valutafonden. skall omräkna pf1 siitt staten 

sjiifv bestiimmer. 

Ändringsprotokollet ger möjlighet för vissa stater att göra förbehftff mot 

de nya bestämmelserna om beriikningsenliet. Denna möjlighet iir öppen fiir 

stat. som inte iir medlem av valutafonden och vars lagstiftning inte tillftter 

anviindning av SDR. Sådan stat kan när den tilltriider ändringsprotokollet 

eller närhelst därefter förklara att begriinsningsbcloppen inom dess territo

rium skall uttryckas i Poincarcfrancs. Omräkningen skall sedan ske i 

enlighet med lagstiftningen i staten i fråga. 

I ändringsprotokollet har för vissa fall meddelats en siirskild föreskrift 

för omräkningen till nationellt mynt. Denna fiireskrift giiller stat som inte 

är medlem av valutafonden. Sådan stat skall vid omri"ikningen tillse att man 

st1 l{mgt det är möjligt kommer fram till samma verkliga värde för 

begränsningsbeloppen som SDR-beloppen ger uttryck för. Sådan for

dragsslutande stat skall. vid tilltriidet till iindringsprotokollet eller niir den 

statens nationella bestämmelser senare lindras. meddela depositarien vil

ken beräkningsmetod man tillämpar. Bestämmelsen har tillkommit för all 

förhindra att stat som inte iir medlem av valutafonden missbrukar den 

frihet att själv bestämma omriikningskursen som protokollet medger. 

Några motsvarande bestiimmelser finns inte i de i Montreaf antagna 

iindringsprotokollen pi1 luftriittens område. 

I 1971 f1rs fondkonvention hänvisas till 1969 i'lrs konvention såvitt gäller 

definitionen av den anviinda beriikningsenheten och metoden fiir omräk

ning av denna enhet till nationell valuta. Ändringsprotokollet till 1971 ärs 

konvention innehtiller diirfi.ir i detta hiinseende bara en iindring av hiinvis

nmgen. 

Protokollen iir öppna för undertecknande till den 3 I december 1977. 
lkrafttriidamlebestiimmelserna överensstämmer med motsvarande be

stiimmclser i grund konventionerna. Det innebiir att iindringsprotokollet till 

1969 t1rs konvention triider i kraft 90 dagar efter den dag df1 det tilltriitts av 

nio stater. förutsatt att fem av dessa stater har ett tanktonnage av minst I 

milj. ton vardera. Protokollen har undertecknats av Sverige den 14 decem

ber 1977. 
Ikrafttr~idandebestrimmefserna i 1971 års konvention iir relativt kompli

cerade och denna konvention har iinnu inte triitt i kraft. 

Protokollen har upprättats på engelska och franska. De engelska och 

franska texterna till protokollen jiimte översiittning till svenska bör fogas 

till protokollet i detta iirende som hi/111-:oma 3 och../. 

Reglerna om passagerarbefordran i den svenska sjölagen har utarbetats 

p<\ grundval av ett konvcntionsutkast. Detta utkast resulterade med. såvitt 

nu iir i fråga, obetydliga lindringar i en konvention om befordran av 
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passagerare och resgods till sjöss. som antogs vid en diplomatkonferens i 

Aten i\.r 1974 (t\tenkonventionen). Sverige har inte tilltriitt denna konven

tion. Vid diplomatkonferensen i London i november 1976 antogs iiven ett 

iindringsprotokoll till Atenkonventionen. Genom detta infördes SDR som 

ber;ikningsenhet i stiillet for Poincarcfrancs. 

Vid niimnda diplomatkonferens var huvudsyftet att g~t igenom och 

revidera 1957 t1rs konvention om begriinsning av redaransvaret. Denna 

revision ledde bl. a. till att begriinsningsbeloppen höjdes och att SDR 

infördes som beriikningsenhet. Fri1gan om tillträde till niimnda konvention 

överviigs I'. n. av 1977 års sjölagskommitte (Ju 1977: 16). 

5.4 Pågående revisionsarbete 

5.4. I l.1111d1Tiig.1tr1111spor1rd11e11 

Frigan om en revision av 1950 i1rs konvention om fraktavtalet vid inter

nationell godsbefordran pft viig har dryftats inom FN :s Eurnpakommission 

(ECE). Bland de fragor som därvid kunde komma att tas upp har niinmts 

frtigan om en ny beriikningsenhet for begriinsningsbeloppcn i konventio

nen. En arbetsgrupp har behandlat frågan vid ett möte i mars 1977. Arbets

gruppen enades därvid om att föresla en övergäng fran Germinalfrancs till 

SDR efter samma mönster som användes i Montreal och London. Frågan 

kommer att behandlas av ECE:s Inland Transport Committee i bör:jan av 

i'lr 1978. Om inget oförutsett intriiffar kan man utgå fran att arbetsgruppens 

förslag kommer att följas. Det är diirför troligt att SDR kommer att crsiitta 

Germinalfrancs som beriikningsenhct för hegriinsningsbcloppcn i 1956 ärs 

konvention. 

5 ..I.:!. Jiim1·1'ig.1·1r1111s11or1rii1 ren 

I fräga om begränsningsbeloppen i de inlernationella järnviigsfördragen 

och i tilläggskonventionen till CIV hör:iadc Centralhyrån i Bern för interna

tionella jiirnvägstransporter under år 1975 förbereda en övergång till en ny 

beräkningscnhet som inte är baserad pi't viirdet av guld. 

För avriikningjiirnviigarna emellan anvUnds sedan den I januari 1976 en 

fiktiv myntenhet. den s. k. UIC-francen. Denna iir i prim:ip konstruerad pi't 

samma s;iu som SDR. Den baserar sig dock i stiillet p;1 viirdet av 17 

europeiska valutor och reduktionstalet för var llCh en av dessa valutor har 

bestämts i förhållande till omfattningen av ifragavarande larn.lsjLirnviigstra

fik. Vid introduktionen motsvarade UIC-francen viirdet av en Gcrminal

franc enligt officiell .rn1riikningskurs. 

Valet av ny heräkningscnhet för begriinsningsbeloppcn i de internatio

nella järnvägsfördragen och i tilliiggskonventitinen sttir mellan UIC-fran

cen och SDR. Det iir iinnu för tidigt all avgöra vilken av dessa beriiknings

cnhcter som kommer att väljas. 

I avvaktan pft niista ordinarie revision av jiirnviigsfördragcn och tilläggs

konventioncn har emellertid vid ett av järnviigsbyrtin anordnat möte i Uern 
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i november 1977 utarbetats en tilläggsbestämmelse till dem. Denna till

läggsbestämmelse reglerar förfarandet vid omräkning av Germinalfrancs 

till nationell valuta. Enligt tilläggsbcstiimmelsen skall de fördragsstater 

som är medlemmar av Internationella valutafonden göra denna omräkning 

via SDR varvid en dragningsriitt skall svara mot tre Germinalfrancs. De 

fördragsstater som inte är medlemmar av valutafonden skall göra omräk

ningen på sätt de själva bestämmer. Fördragsstater som inte iir medlem

mar av valutafonden och vars lagstiftning inte tillfttcr användning av SDR 

skall räkna om Germinalfrancs till nationell valuta via UIC-francs varvid 

en U IC-franc skall anses motsvara en Germinalfranc. Tilläggsbestämmel

sen kommer i en nära framtid att utsändas av järnvägsbyrttn till fördrags

staterna för godkiinnandc. 

5 .4.3. l.agst(fi11i11ge11 0111 11to111t111n·arighet 

Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling tOECD) 

pägi'tr f. n. arbete som syftar till en revision av Pariskonventionen och till

läggskonventionen. I samband med detta arbete behandlas frågan om att 

införa SDR som beräkningsenhet för begriinsningsbeloppen. Vid en revi

sion av konventionerna kommer SDR med största sannolikhet att införas 

som bcräkningsenhet. 

6 Föredraganden 

6. I Behovet av lagändringar 

Inom <len transporträttsliga lagstiftningen spelar bestiimmelser om an

svarsbegriinsning en central roll. Sådana bestämmelser finns också pt1 

oljeskadelagstiftningens omrf1de och i atomansvarighetslagstiftningen. De 

bygger i regel på internationella konventioner i vilka ansvarsgriinserna 

uttrycks i l'iktiva beriikningsenheter som iir baserade på viirdet av en viss 

miingd gult! av bestiimd finhet. Dessa beriikningsenheter har anviints i 

stiillet för en nationell valuta för att hindra att viixelkursföriindringar i den 

anviinda valutan påverkar begriinsningsbeloppens storlek i andra valutor. I 

den svenska lagstiftningen har konventionernas begriinsningsbelopp i 

allmiinhet uttryckts i samma viirdeenheter som anviints i motsvarande 

konvention. I ett par fall har dock begriinsningsbcloppcn uttryckts i 

svenska kronor. 

Fri'tn andra viirldskrigets slut och fram till början av 1970-talet tilläm

pades ett system med fasta växelkurser baserade på s. k. pariv~irden, vilka 

anmälts till Internationella valutafonden. Ett parivärde kunde visserligen 

iindras, men endast under i fondstadgan angivna förutstittningar och efter 

fondens samtycke. Valutorna var i praktiken knutna till dollarn, som i sin 

tur hade ett fast guldviirde. Guldpriset på den privata marknaden motsva

rade det fastställda dollarpriset på guld. 
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Fram till denna tid var det därför inte några svårigheter att räkna om 

heräkningsenheter i guld till nationell valuta. Omräkningen kunde ske med 

hjiilp av det fastställda dollarpriset på guld och den fasta växelkursen 

gentemot dollarn för vederbörande valuta. Utvecklingen inom det interna

tionella valutasystemet medförde emellertid att detta system efter hand 

utsattes för allt större påfrestningar. Ar 1968 stoppades försiiljningen av 

guld pä den privata marknaden till det fastsHillda dollarpriset. Detta ledde 

till att tvä guldprisnivf1er utvecklades. Pä den privata marknaden hestäm

des guldpriset helt av tillgång och efterfragan. En ökande efterfrägan pä 

guld för bl.a. tekniskt bruk medförde att priset på den privata marknaden 

steg högt över det ofliciella guldpriset. I oktober 1977 uppgick guldpriset 

pa den privata marknaden till cirka 160 dollar per uns rent guld. vilket 

motsvarar ungefär fyra gånger \'ad som numera far anses utgöra det 

officiella dollarpriset på guld. 

Som en följd av den utveckling som jag nyss har beskrivit uppstod i 

riittstillämpningen tveksamhet om vilket guldpris som hordc användas vid 

omriikning av bertikningscnheter i guld till nationella valutor. I två under år 

1973 avgivna propositioner I 1973: 1.37 och 1973: 140) förordades att omrlik

ningen till svenska kronor skulk ske med utgångspunkt i det i USA 

noterade officiella guldpriset och den riktkurs för dollar som riksbanken då 

hade anmiilt till Internationella valutafonden. Utvecklingen inom valuta

systemet efter är 1973 har emellertid medfört att tveksamheten rörande 

den rlitta metoden för omr~ikning av beräkningsenheter i guld till svenska 

kronor ånyo ökat. Systemet med angivande av viirdcgränser uttryckta i 

guldenheter mäste sålunda i praktiken numera anses niirmast omöjligt all 

tilliimpa. Osäkerheten och svfirighetcrna kommer att öka ytterligare di'I de 

iindringar i Internationella valutafondens stadga som jag tidigare redogjort 

för (avsnill 3) triitt i kraft. 

Enligt min mening iir det uppenbart att en Hingre period av osäkerhet 

hetriiffande sättet fiir omriikning av beräkningsenheter i guld till svenska 

kronor m{tste lt:da till betydande svttrigheter för herörda intressen. Tvister 

och förseningar kommer att hli vanliga i samband med regleringen av 

ersiittningar vid skador. försiikringsmarknaden kommer att möta svårighe

ter till följd av oslikerheten i frt1ga om begriinsningsbeloppen osv. De 

föreslagna ändringarna i valutafondens stadga kommer att iika benägenhe

ten hos domstolarna att liigga guldpriset på. den privata marknaden till 

grund för omriikningarna. En sådan utveckling skulle leda till en fyr

duhhling av de tidigare giillande l:>egriinsningsbeloppen med kostnadsök

ningar för bl.a. transportörerna och anpassningssv:'H"igheter för försiik

ringsmarknaden som följd. Det iir diirför angeläget att så snart som möjligt 

vidta iHgärder för att undanröja all osiikerhet i frftga om sfötet för 

omriikning av värdeenheter i guld till svenska kronor. 

Såsom framgrir av min redogörelse för det hittillsvarande internationella 

revisionsarbetct har iindringsprotokoll som direkt återverkar på inneh:illet 
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i svensk lag utarbetats pt1 luftriiltens och pt1 oljeskadelagstiftningens 

områden. Det Lir angeföget att dessa iindringsprotokoll snarast följs av 

ändringar i den berörda lagstiftningen. Förutom den omedelbara betydel

sen av att dessa regler ändras kan ifrr1gavarande lagstiftningsåtgärder även 

Wnkas ge stadga åt omriikningsförfarandel inom andra delar av transport

rätten. 

6.2 Svensk anslutning till ändringsprotokollen 

Vid en konferens i Montreal är 1975 antogs som tidigare n1imnts (avsnitt 

5.2) fyra olika 1indringsprotokoll. De tre första. som kallas timiggsprotokoll 

1-3. inför nya beräkningsenheter i resp. 1929 års konvention om interna

tionell luftbefordran (WarszawakonventionenJ. Warszawakonventionen i 

dess lydelse enligt ett ar 1955 i Haag antaget ändringsprotokoll (Haagpro

tokollet) och Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet 

och ett i Guatemala City <'lr 1971 avslutat iindringsprotokoll (Guatemala

protokollet). Det (j1irde protokollet. kallat Montrealprotokoll 4. innehåller 

förutom nya regler om beräkningsenhet ändringar av reglerna om gods

och postbefordran i Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagpro

tokollet. 

Reglerna i den svenska luftfartslagen ( 1957: 297) om fraktförarens ansva

righet bygger sävitt nu är i frf1ga på Warszawakonventionen i dess lydelse 

enligt Haagprotokollet. Gentemot stater som har biträtt Warszawakonven

tionen men inte Haagprotokollet gäller fortfarande lagen ( 1937: 73) om 

befordran med luftfartyg. vilken bygger pä den ursprungliga Warszawakon

ventionen. 

Guatemalaprotokollet innehåller bestämmelser om grundläggande änd

ringar i Warszawakonventionens och Haagprotokollets regler om beford

ran av passagerare och resgods. Montrealprotokoll 4 innehriller nya regler 

om post- och godsbcfordran. Inget av dessa iimlringsprotokoll har iinnu 

trätt i kraft och det 1lr ovisst n1lr så kommer att ske. Frf1gan om en svensk 

ratifikation av dessa protokoll är beroende av 0111 de kan väntas fä 

tillriicklig anslutning från andra Hinder. Härvidlag är främst USA:s inställ

ning till protokollen av avgörande betydelse. Sverige bör därför, liksom 

flertalet andra Hinder gör. avvakta utvecklingen i USA innan man tar 

stiillning till frägan 0111 tilltr1ide till dessa båda protokoll. 

Tvf1 av de iindringsprotokoll som antogs vid den tidigare nämnda 

diplomatkonferensen i London år 1976 inneb1ir iindringar av konventioner 

som ligger till grund för svensk lagstiftning, nämligen 1969 års konvention 

om ansva1ighct för skada orsakad av förorening genom olja. som ligger till 

grund för lagen ( 1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, och 

1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersätt

ning av skada orsakad av förorening genom olja. som ligger till grund för 

lagen ( 1973: 1199) 0111 ersättning från den internationella oljeskadefonden. 

Till1iggsprotokollen 1 och 2 till de luftr1ittsliga konventionerna och de i 
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London antagna iimlringsprotokollen till 1969 och 1971 ftrs konventioner 

pä oljeskadeområJet innebiir all Je i konventionerna angivna beloppsgriin

serna uttrycks i de av lnterna\ioncl,la valutafonden anviinda siirskilda 

dragningsrätterna (SDRJ i stiillet för i guldfrancs. Protokollen innehfdler 

ocksi:t klara regler om hur omriikningen från SDR till nationella valutor 

skall ske i liinder som lir medlemmar av valutafonden. Protokollen 

undanröjer därför framtida osiikerhet angående siillet för omdikning av 

heloppsgriinserna till nationell valuta. 

Som jag tidigare har framh;\llit iir det av vikt att Je nya beriikningsreg

lerna blir internationellt vedertagna så snart som möjligt för all undvika en 

utdragen period utan säker grund för omriikning av guldfrancsbeloppen. 

De nuvarande reglerna om fraktförarens ansvarighet vid lufllransport kan 

av Je skiil som jag nyss anförde beriiknas förbli oföriindrade under iinnu 

ntlgon tid. Vid nordiska departemcntsöverliiggningar har enighet nåtts om 

att de nordiska Hinderna snarast mi.~jligt bör tillträda sttviil tilläggsprotokoll 

I och 2 till de lurtriittsliga konventionerna som de ht1da Londonprotokollen 

till 1969 och 1971 års konventioner. Sverige bör därför nu tilltriida dessa 

protokoll. Fr;igan om tillträde till tilliiggsprotokoll 3 och Montrealprotokoll 

4 bör diiremot anstå. 

Vid Londonkonferensen antogs också ett iindringsprotokoll till en år 

1974 antagen ktmvention om transport av passagerare och bagage till sjöss. 

Denna konvention har iinnu inte tilltriitts av Sverige och protokollet saknar 

d:irför r. n. intresse för svensk del. 

6.3 Andringar i den lufträttsliga la~stiftningcn 

De ändringar av den luftriittsliga lagstiftningen som behövs vid ett 

svenskt tilltriide till tilliiggsprotokoll I och 2 iir av endast teknisk natur. 

I luftfartslagen anges Je p<\ Warszawakonventionen i dess lydelse enligt 

Haagprotokollet grundade ansvarsbeloppen i svenska kronor. Beloppen 

bygger pf1 det guldviirJe pil svenska kronor som giillde vid lagens ikraftträ

dande och i händelse av tvist skall ansvarighetsgriinserna beräknas med 

utgfö1gspunkt frtin guldviirdet p{t dagen for domen. Dessa belopp hör nu 

bytas ut mot de belopp i SDR som anges i tilliiggsprotokoll 2. 

Vidare hör införas en definition av begreppet "siirskild dragningsriitt" 

och en bestiimrnelse om siittet för omriikning av SDR till svenska kronor i 

enlighet med vad som anges i·tilliiggsprotokoll 2. 

Lagen om befordran med luftfartyg är visserligen upphiivd men dc:n kan 

som tidigare niimnts i vissa fall bli tilliimplig pt1 internationell trafik. 

Ursprungligen var lagen tilliimplig p{1 s{1viil inrikes som internationell 

trafik. I fråga om internationell trafik innchnller lagen en siirskild hestiim

mclse enligt vilken de i lagen angivna hegriinsningsbeloppen skall avse: 

kronor i guld. Denna hesnimmelse bör nu utgå och ersiittas med en 

uppräkning av de belopp i SDR som anges i tilliiggsprotokoll I. Även 
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protokollets definition av SDR och anvisningar for omriikning av SDR till 

nationellt mynt blir tas in i lagen. 

6.4 Ändringar i lagstiftningen om oljeskada till sjiiss 

1969 års konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening 

genom olja ligger som tidigare niimnts till grund för lagen om ansvarighet 

för oljeskada till sjöss. I denna lag anges begriinsningsbeloppen i guld

francs liksom i konventionen. Ändringsprotokollet till konventionen gör 

det möjligt att i stället införa SDR som beräkningsenhet och ange de olika 

begrlinsningsbeloppens storlek uttryckta i SDR. 

Även i detta fall lir det frt1ga om en teknisk justering utan iindring i sak. 

Bestämmelserna om francs hör utmönstras och begränsningsbeloppen 

anges i SDR. En definition av SDR och anvisningar för omriikning bör 

liven tas in i lagen. 

1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för 

ersättning av skada orsakad av förorening genom olja har införlivats med 

svensk rätt genom att vissa delar av konventionen gjorts till svensk lag. 

Lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden hänvisar 

sfilunda till artiklarna I - 13 i konventionen och föreskriver att de med vissa 

inskränkningar skall giilla som svensk lag. Denna hlinvisning bör nu iindras 

till att avse konventionen i lindrat skick. Även detta är endast en teknisk 

anpassning som inte innebär nägon ändring i sak av gällande bestämmel

ser. 

6.5 Ikraftträdande av lagändringarna 

Som framgär av vad jag tidigare anfört (avsnitt 3) har Internationella va

lutafonden beslutat upphliva de bestiimmelser i f(indens stadga som gör 

guldi:t till gemensam referensenhet för parivlirdesysll:mct nch till viirdeen

hct rör SDR. Det officiella guldpriset avskaffas dlirigenom. Beslutet kan 

vlintas trlida i kraft under första halväret 1978. Syftet med dessa lindringar 

lir att åstadknmma en sun:essiv minskning av guldets roll i valutasystemet. 

På grund av nyssnämnda lindringar kommer guldfrancsbestiimmelserna i 

de internationella konventionerna inte att kunna till1impas på det slitt som 

iir avsett. Omrlikning kan givetvis alltid ske pt1 grundval av guldpriset på 

den privata marknaden. men en si'ldan tilHimpning av guldfrancsbestlim

melserna kan knappast vara rimlig. dtersom den skulle leda till att be

grlinsningsbeloppens viirde i nationell valuta under en mellantid frt111 

ikrafttrlidandet av lindringarna i valutafondens stadga till dess lindrings

protokollen trätt i kraft med nuvarande guldpris pä den privata marknaden 

skulle bli flera gånger högre än enligt ändringsprotokollen. 

Ändringsprotokollen har bestämmelser om ikrafltriidande som gör att 

det kan komma att dröja avseviird tid innan iindringarna blir bindande för 

Sverige. Det gliller i synnerhet i fråga om iindringsprntokollen till de luft

riittsliga konventionerna. Dessa protokoll träder nämligen i kraft först dti 
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de ratificerats av 30 stater. Om de av protokollen föranledda lindringarna i 

den svensk~t lagstiftningen sälls i kraft först dt1 ändringsprotokollcn blir 

bindande för Sverige. kommer syftet med lagändringarna till en del att för

f"clas. Av skiil som jag tidigare har redovisat skulle nämligen ikrafttriidan

det av iindringarna i sä fall komma att föregås av en tid under vilken tvek

samhet skulle rr1da om siittet för omriikning av guldfrancs till svenska kro

nor. 

Andringsprotokollen syftar som _iag tidigare har framhäll it inte till n~ignn 

materiell lindring av de herörda konventionerna. Syftet med protokollen är 

endast att anpassa begriinsningsbcstiimmelserna i beriirda konventioner 

till den nya situationen inom det internationella valutasystemet. Protokol

lens lösningar ftterspeglar st1lunda vad som enligt de aktuella konferenser

nas mening i den nya situationen fär anses hiist motsvara de nuvarande 

guldfrancsbestämmelserna. 

Dit införandet av SDR som bcräkningsenhet s~1lunda inte förutsatts på

verka det materiella innchi\llet i de berörda konventionerna och då det ftr 

väsentligt att den nya beriikningsmetoden blir tilliimplig så snart stim möj

ligt finner jag att de lagiindringar, som föranleds av iindringsprotokollen. 

bör siittas i kraft utan dröjsm;il m:h utan att avvakta protokollens ikrafttrii

dande. 

Av vad jag nu har sagt följer att lagiindringarna, iivcn sedan protokollen 

triitt i kraft. hör tilHimpas också i fiirhållande till sftdana stater som är 

bundna av de ursprungliga k1.1nventionerna mt:n som iinnu inte tilltriitt pro

tokollen. 

6.6 Tolkningen och tillämpningen 3\' k \'arvarande inte reviderade guld

francshestämmelser 

Som jag nyss har anfört kommer guldfranc:sbestiimmelser inte att kunna 

tilliimpas pi1 det sätt som iir avsett. df1 i1ndringarna i Internationella valuta

li.rndens stadga triitt i kraft. Efter Sveriges uttriide ur det europeiska valu

tasamarbetet Iden s. k. valutaormen l föreligger det för svensk del redan 

stora sv<'trigheter att tilliimpa de guldfranc:sbestiimmelser som finns i 

svensk lagstiftning. I denna situation uppkommer fri'tgan hur man skall tol

ka och tilfarnpa guldfrancshest~imrnelserna i internationella konventioner 

som inte hunnit revideras och i nationell lagstiftning som bygger pit sädana 

konventioner. Den nationella lagstiftning som för svenskt vidkommande i 

första hand berörs är sjölagen (1891: 35 s. I), lagen (1969: 12) med anled

ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet 

vid internationell godsbefordran pit väg, lagen ( 1976: 58) om järnvägs an

sva1ighet vid befordran av resande och kungörelsen ( 1974: 748) om inter

nationell järnvägslransport. 

Bestämmelserna om begränsning av ansvaret utgör en viktig del av de 

konventionshundna ansvarssystem som utgör grundvalen för dessa för

fattningar. Eftersom guldfrancsbestämmelserna inte kan tillämpas pä det 
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sätt som är avsett. hlir det nödviindigt att tolka hestämmelserna på ett sätt 

som gör att de kan fungera även i den nya valutasituationen. Enligt min 

mening ligger det närmast till hands att antingen räkna om guldfrancs till 

nationellt mynt pä grundval av guldpriset pri den privata marknaden eller 

använda de principer för omräkning till nationellt mynt som ligger till 

grund för de antagna ändringsprotokollen. 

Mot att vid omräkning till nationellt mynt använda guldpriset på den pri

vata marknaden kan enligt min mening flera tungt vägande skäl aberopas. 

En sådan tillämpning av guldfrancsbestämmelserna skulle med nuvarande 

guldpriser pf1 den privata marknaden innebära att begränsningsbeloppen 

blev cirka fyra gånger så stora som avsett. Även om realvärdet av en del av 

de begränsningsbelopp som det är fräga om hunnit urholkas genom infla

tion sedan de antogs. skulle en sädan plötslig ökning av begränsningsbe

loppen leda till svåröverskådliga konsekvenser. I den mi'tn konventioner

nas begränsningsbelopp behöver justeras för att motverka penningvärdets 

fall. bör dessa justeringar grundas pä noggranna överväganden angående 

kostnadseffekter och andra omständigheter av betydelse och inte bestäm

mas av sådana i sammanhanget irrationella faktorer som tillgång och efter

frågan på guld. 

I frf1ga om begriinsningsbeloppen i fördragen den 7 februari 1970 om 

godsbefordran pä järnviig 1CIM) respektive om befordran med järnviig av 

resande och resgods (Cl V) och tilläggskllnventionen till Cl V har. som tidi

gare niimnts. i november 1977 utarbetats tillämpningsföreskrifter i form av 

en tilHiggsbestämmelse till niimnda överenskommelser avsedda att giilla 

för tiden fram till nästa ordinarie revision av dessa. Enligt dessa föreskrif

ter skall stater som godkiinner tilfäggsbestämrnclsen och som i likhet med 

Sverige är medlemmar av Internationella valutaronden omräkna de i Ger

minalfrancs uttryckta begdnsningsbeloppen till nationellt mynt via SDR. 

I frf1ga om 1956 års konvention tlm fraktavtalet vid inkrnationell gods

befordran pi) viig !CY!R) föreligger redan förslag till ändringsprotokoll. En

ligt detta protokoll skall de nuvarande beloppen i Germinalfram:s ersiittas 

med motsvarande belopp i SDR. Omräkningen frttn francs till SDR före

släs ske efter samma prim:ip som anviints i de redan antagna iindringspro

tokollen. Avsikten iir att iindringsprotokoll ptt grundval av de föreliggande 

utkasten skall antas inom en niira framtid. 

Pä det sjör1ittsliga omr{1Jet har hittills bara ett ilndringsprotokoll anta

gits. Det berör en konventinn fr{u1 ttr 1974 om sjötranspllrt av passagerare 

och resgods som Sverige hitintills inte har tilltriitt. Protokollet bygger pä 

samma principer som de tidigare omniimnda ändringsprotokollen till de 

luflriittsliga konventionerna och konventionerna pft oljeskadelagstiftning

cns omrade. Det förtjiinar ocks<'t pf1pekas att det samtidigt med nyssniimn

da ändringsprotokoll till 1974 ärs konvention antogs en helt ny konvention 

om begränsning av redaransvaret. som 1ir avsedd att ersiitta en konvention 

frän är I 9.'i7 i samma timne. I den nya konventionen iir begr1insningsbelop-
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pen uttryckta i SDR i stiilkt för i Poinearffrancs som i 1957 t1rs konven

tion. Mot bakgrund hiirav finns det anledning anta att SDR efterhand 

kommer att bli den allmänt använda värdeenheten även i de sjörättsliga 

konventionerna genom att ändringsprotokoll till konventionerna antas. 

Det förefaller troligt all även dessa ändringsprotokoll kommer att utformas 

efter förebild av tidigare nämnda protokoll. 

I detta sammanhang liksom i fri1ga om tidpunkten för ikrafttriidandet av 

de lagiindringar som behandlats i det föregående giiller sitlunda att det skul

le vara orimligt att under mellantiden frän ikraftträdandet av iindringarna i 

valutafondens stadga till dess iindringarna i varje enskild konvention triitt i 

kraft tilliimpa hegriinsningsbelopp i nationell valuta som kan ttinkas bli cir

ka fyra gänger så stl'ra som de av~;edda. 

På grund av vad jag nu har anfört är det enligt min mening riktigast att i 

den nya situation. som utvecklingen i1wm valutakurssystemet har fört med 

sig. göra l)mräkningen fri\n guldmynt till nationellt mynt via SDR. vars 

kurs gentemot fritt konvertibla valutor. däribland den svenska kronan. no

teras dagligen. Vid nordiska departementsiiverHiggningar har enighet upp

ni1tts om att denna omri·ikningsmetod bör anviindas i de nordiska liinderna. 

För att möjliggöra en st1dan tilliimpning bör för svensk del i förfaltning an

ges motviirdet i SDR av de begriinsningsbelopp som i svensk lagstiftning iir 

uttryckta i guldfrancs och som bygger ptt konventioner vilkas guldfrancs

bestämmelser iinnu inte har reviderats. I den m<'in bestiimmelser därom in

te redan finns måste dessut1.im anges vilken dagskurs som skall anviindas 

vid omräkning fr<'tn SDR till svenskt mynt. 

Omräkning frän guldfrancs till SDR bör utföras enligt samma metod som 

användes vid revisionen av guldfrancsbestämmclserna i de lufträttsliga 

konventinnerna och ktmventionerna p::\ oljeskadelagstiftningens omr;'\de. 

Denna metod bygger pti att man använder sig av SDR:s guldv~ird.:. Som 

framg;)r av vad som anfiirts under avsnitt 5.2 ger denna Lllnriikningsmetl'd 

till resultat att en SDR i runda tal nllJtsvarar 15 Poincarcfrancs. 

I konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbcfordran p:-t v~ig 

(CMR). som införlivats med svensk riitt genom lagen med anledning av 

S\·eriges tilltriide till konventionen den 19 m<ti 1956 om fraktavtalct vid in

tcrnatilmell godshefordran på viig. i lagen om jiirnviigs ansvarighet vid be

ft,rdran av resande samt i Cl M och Cl V. vilka enligt kungörelsen om inter

nationell jiirnviigstransport skall liinda till efterriittelse i Sverige. iir be

griinsningsbeloppen uttryckta i Germinalfrancs. En numeraire-SDR har ett 

guldinnehrtll av 0.888071 g. fint guld och en Germinalfranc ett guldinnehttll 

av 0.290322 g. fint guld. Om man. pti samma siitt som skedde vid omriik

ningL"n från Poincarcfranes till SDR vid antagandet av de tidigare niimnda 

iindringsprotokollen. utgår thtn att en numeraire-SDR nwtsvarar en trans

aktions-SDR. motsvarar med de ovan angivna viirdi::na på SDR oi::h Germi

nalfrancs en SDR i runda tal tre Germinalfrancs. Detta omriikningsförh;'il

landc har använts vid utarhelandct av förslaget till ;indringsprotokoll be-



Prop. 1977 /78: 70 33 

träffande CMR. Det skall iiven tillämpas enligt den ut<trbetade tilHiggshe

stiimmelsen till de internationellajiirnvägsfördragen och tilliiggskonventio

nen till CIV. För att ange motviirdet i SDR av de hcgriinsningsbelopp i 

Germinalfrancs som finns i CMR. lagen om järnvägs ansvarighet vid be

fordran av resande samt CIM tich CIV kan samma omräkningsförhftllande 

anviindas. 

För svensk dd bör i sjölagen. lagen med anledning av Sveriges tilltriide 

till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalct vid internationell gods

hefordran pft viig, lagen om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande 

och kungörelsen om internationell jiirnviigstransport tas in hestiimmelser 

som anger att regeringen skall kungöra motvärdet i SDR av de i dessa för

fattningar i guldfrani.:s uttryi.:kta begränsningsbeloppen. Vid utfärdandet av 

en st1dan kungörelse bör. i enlighet med vad jag tidigare har anfört. de nyss 

redovisade omriikningsförhflilandena mellan SDR ti ena sidan samt Poin

i.:arefrancs och Germinalfrancs a den andra sidan tilliimpas. 

Enligt 348 * sjölagen skall omräkning till svenskt mynt ske efler den offi

ciella kursen den dag betalning sker eller. om säkerhet ställs för hetalning

en. dft säkerheten ställs. Nftgrn1 motsvarande bestämmelse angående den 

dagskurs som skall användas vid omräkning till svenskt mynt finns inte i 

lagen med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 

om fraktavtalet vid internationell godsbefordran pa väg och i lagen om 

järnvägs ansvarighet vid befordran av resande. Inte heller kungörelsen om 

internationell järnvägstransport innehåller någon sf1dan bestämmelse. I en

lighet med vad jag tidigare har anfört bör sadana bestämmelser nu införas i 

dessa författningar. 

Vad giiller de hegriinsningsbelopp som i atomansvarighetslagstiftningcn 

iir uttryckta i europeiska betalningsenheter vill jag f. n. inte foreslft någon 

motsvarande lösning. Anledningen hiirtill iir att dessa begriinsningsbelopp 

iir föremhl för revision både i vad avser hcriikningsenhet och beloppens 

storlek. Det är diirfiir enligt min mening lämpligare att avvakta resultatet 

av denna revision. 

Det iir givet vis av största betydelse att omriikning frän guldfrancs till na

tionellt mynt sker efter samma principer i alla stater som iir anslutna till de 

konventioner som jag förut har niimnt. Enligt min mening kan man ockstl 

hysa goda förhoppningar om att de principer för tolkningen av konventio

nerna som jag nu har förordat kommer att användas iiven i andra konven

tionsHindcr under tiden fr;'\n ikrafttriidandet av ändringarna i valutafondens 

stadga till dess iindringsprotokoll till konventionerna har utarhctats och 

fatt allmiin anslutning. Det kan emellertid inte helt uteslutas att omr;ikning 

till nationellt mynt i vissa konventionsstater under denna tid kan komma 

att ske pfi grundval av guldviirdct på den privata marknaden. En sadan ut

veckling skulle enligt min mening vara mycket olycklig. Den svenska rege

ringen kommer därför att i samråd med regeringarna i övriga nordiska Hin

der verka fi.ir att iindringsprotokoll till konventionerna utarbetas i de fall 

3 Riksdagen 1977/78, I sam/. Nr 70 
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d1ir så inte redan skett och för att främja en enhetlig tolkning av guldfrancs

bestämmelserna till dess protokollen har fatt allm~in anslutning. 

6.7 Omräkning av SDR till svenska kronor 

Värdet av transaktions-SDR uttryckt i nationella valutor. däribland den 

svenska kronan. riiknas dagligen ut av Internationella valutafonden. Upp

lysning om v1irdct meudelas till de olika centralbankerna. Pft grund av tids

skillnaden mottas denna upplysning av den svenska riksbanken först da

gen efter det att den framräknats av valutafonden. I de fall omräkning 

från SDR till svenska kronor enligt föreskrift i författning skall ske med till

fämpning av kursen viss bcst1imd dag avses h1irmed - på grund av nämnda 

tidsfördröjning - den kurs som ifrågavarande dag är tillgänglig hos riks

bankens arbitrageavdelning. 

För att dagskursen på SDR skall kunna erhållas på ett enklare sätt än ge

nom hänvändelsc till riksbankens arbitrageavdelning överväger jag att un

dersöka möjligheten av att i niigon form rn kursen förtlöpande publicerad. 

7 Upprättade lagförslag 

Mot hakgnind av det nu anförda har inom justitiedepartementet uppriit-

tats förslag till 

I. lag om 1indring i luftfartslagen ( 1957: 297). 

2. lag om 1indring 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 ersiittning frän den internatio

nella llljeskadefonden. 

5. lag om ändring i sjölagen (I H9 I: 35 s. I). 

6. lag om ändring i lagen ( 1969: 12) mcu anledning av Sveriges tilltriide 

till konventionen den 19 m<\i 19.56 om fraktavtalet vid intcrnation.:11 gods

befordran på viig. 

7. lag om ändring i lagen ( 1976: .58) om jli.rnvligs ansvarighet vid beford

ran av resanue. 

8. lag om ändring i kungörelsen ( 1974: 748) om internationell jiirnviigs

transport. 

Rörande innchället i de uppriittade lagförslagen vill jag ytterligare anföra 

följande. 
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8 Specialmotivering 

8.1 Luftfartslagen 

9 kap. 22 * 
Luftfartslagens 9 kap. innehåller regler om befordran med luftfartyg. 

22 * anges griinserna för fraktförarens ansvarighet vid olika slag av beford

ran i enlighet med Warszawakonvcntionen i dess lydelse enligt Haagproto

kollet. Gränserna iir angivna i kronbelopp som har beriiknats pr1 grundval 

av det guldvärde på den svenska kronan som var anmiilt till Internationella 

valutafonden vid tidpunkten för lagens ikraftträdande. Paragrafen innehM

ler emellertid en särskild bestiimmelse enligt vilken ansvarighetsheloppen i 

stället skall riiknas ut med ledning av det gällande guldviirdet. om det vid 

lagens ikraftträdande anmälda guldviirdet på svenska kronan ändras. Detta 

giilh:r dock inte i frflga l>m det belopp, som anges i första stycket andra 

punkten. Detta belopp iir niimligen inte konventionsbundet. Det grundar 

sig i stället på en rekommendation som antagits vid förhandlingar mellan 

ett flertal västeuropeiska stater (jfr prop. 1975/76: 54). 

De föreslagna iindringarna innebiir att de pä Warszawa-Haag-hesfam

melserna grundade beloppen i kronor byts ut mot belopp i SDR enligt till

läggsprotokoll 2. I stället för hänvisningen till guldvärdet i femte stycket 

införs en definition av de siirskilda dragningsrätterna och en pti tilliiggspro

tokollet grundad anvisning för omräkning av SDR till svenska kronor. 

I 22 * kommer genom ändringarna alla belopp utom det som anges i 

första stycket andra punkten att uttryckas i SDR. Detta belopp skall enligt 

den nyss nämnda rekommendationen uttryckas i nationella valutor. 

8.2 Lagen om befordran med luftfartyg 

39 ~ 

Denna lag har numcra begränsad praktisk betydelse (se avsnitt 2.1) men 

kan undantagsvis vara tilliimplig pt1 internationell befordran. Bestiimmel

serna i tilmggsprotokoll I hör därför införlivas med lagen. 

Lagen iir ursprungligen skriven för såväl inrikes som internationell tra

fik. Ansvarighetsgränserna är uttryckta i kronor. Då det är fräga om inter

nationell befordran avser kronbeloppen kronor i guld enligt en bestämmel

se i 39 *. Av lagtekniska skäl bör därför beloppen i kronor inte direkt ersät

tas med protokollets belopp i SDR även om lagen sedan länge har upphört 

att gtilla vid inrikes befordran. I stället bör de i SDR uttryckta ansvarig

hetsgränscrna anges i 39 *· där lagens tilliimplighet på internationell be

fordran slf1s fast. 

En definition av SDR och en pi\ tilläggsprotokoll I grundad anvisning för 

omriikning av SDR till svenska kronor föreslås intagna som ett nytt tredje 

stycke i förevarande paragraf. Den nuvarande bestiimmdscn om att ansva

righetsbeloppen vid internationell luftbefordran avser kronor i guld före

slfls utmönstrad. 
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8.3 Lagen om ansrnrighet för oljeskada till sjöss 

I ~ 

36 

Denna paragraf inne häller en rad definitioner, bl. a. av begreppet 

"franc". Denna definition. som nu bör utgå. föresH\s ersatt med en defini

tion av begreppet ··siirskild dragningsriitt". 

I paragrafen definieras även uttrycket "'ansvarighetskonventioncn"" som 

1969 tirs konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening ge

nom olja. För tydlighetens skull bör definitionen av ansvarighetskonven

tionen justeras så att även 1969 års konvention i dess lydelse enligt Lon

donprotokollet omfattas . 

.'i * 
Paragrafen anger griinserna för fartygsiigarcs ansvarighet. Bcloppsgr~in-

serna i francs föreslt1s ersatta med motsvarande belopp i SDR. 

6 ~ 

En förutsättning för att riitt till ansvarsbegränsning skall föreligga iir att 

en begränsningsfond, som uppgår till det för ägaren gällande ansvarighets

bcloppet. upprättas. Paragrafen innehåller bestämmelser om upprättandet 

av en sådan fond. 

I paragrafen finns för niirvarande bland annat en hestiimmelse om att an

svarighetsheloppet skall omräknas till kronor efter den officiella kursen 

den Jag då fonden upprättas. Denna besfammelse syftar pä guldkursen och 

ordet "officiella·· har använts för att betona att det inte 1ir den privata 

marknadens guldpris som skall ligga till grund för omriikningen. 

Niir begriinsningsbeloppen anges i SDR skall den kurs anviindas som In
ternationella valutafonden tilliimpar. Anvisningen att den officiella kursen 

skall anviindas vid omriikning kan d1irför utgå. För att klargöra att det iir 

fråga om transaktions-SDR. föreskrivs att valutafondens metod för omriik

ning för sin verksamhet och sina transaktioner skall utnyttjas. Denna regel 

har i iindringsförslagct komhinerais med hestiimmelsen om att omriikning

cn skall ske efter värdet den dag då fonden upprättas. 

8.4 Lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden 

I ~ 

Vid införlivandet av fondkonventionen med svensk lag har man valt att 

genom en bestämmelse i förevarande paragraf göra konventionens artiklar 

·· 13 med vissa inskränkningar direkt tillämpliga som svensk lag. Nagon 

anledning att nu frångi'I denna teknik finns inte. Oiiremot bör den hestiim

mclse. som gör artiklarna 1-13 tillämpliga som svensk lag. lindras sa all 

den kt)mmer att avse a11iklarna i konventionen i dess lydelse enligt än

dringsprotnkollet. 



Prop. 1977 /78: 70 37 

Ändringarna innebär att definitionen av "franc·· i art. I punkt 4. ändras 

samt att de olika ansvarighetsbcloppen anges i både SDR (beräkningsenhe

ter) och francs (monetära enheter). 

De nya beloppen i SDR utgör 

a) i artikel 4 (i) 30 miljoner SDR. 

(ii) 60 miljoner SDR. 

bJ i artikel 5 (i) !00 SDR. 

(ii) 8 333 000 SDR. 

(iii) 13JSDR. 

(iv> 14 miljoner SDR. 

c) i ar/i/.;d I I 5 miljoner SDR och 

d) i artikel Il I miljon SDR. 

6 * 
Eftersom konventionen i dess ändrade lydelse anger ansvarighctsbelop-

pen i både SDR (beriikningsenhcter) och francs (monetära enheter) behövs 

en särskild bestämmelse att de i SDR (beräkningsenhetcr) angivna belop

pen skall gälla för svensk del. Denna bestämmelse förcsh'ls utgöra en ny 

paragraf. 6 §. 

8.5 Sjölagen 

348 * 
Förevarande paragraf innchäller f. n. i första punkten en definition av 

Poincarefrancs. I andra punkten föreskrivs att omräkning till svenskt mynt 

skall ske efter den officiella kursen den dag då betalning sker eller. om sii

kcrhct ställs för betalningen. den dag då detta sker. Hänvisningen till den 

"otliciella" kursen har förts in i lagen för att ange att guldpriset på den pri

vata marknaden inte skall läggas till grund för omräkningen. 

De föreslagna ändringarna innebär att definitionen av Poincarefrancs 

föreslås utgöra ett första stycke i paragrafen. 

En bestämmelse om att regeringen kungör motvärdet i SDR av Poin

carefrancs förs in som ett nytt andra stycke. 

Bestämmelsen i den nuvarande andra punkten angående den kurs som 

skall användas vid omräkning till svenskt mynt har förts över till ett nytt 

tredje stycke. Som anförts i den allmänna motiveringen (avsnitc 4) torde 

det inte längre vara möjligt att rlikna fram ett värde i svenska kronor på 

guldfrancs. som lir baserat pfl det officiella guldvärdet. Vid omräkning via 

SDR behövs inte någon hänvisning till den officiella kursen. Hänvisningen 

har därför utgfttt. I övrigt har den bestiirnmelsen i nuvarande andra punk

ten angi1endc dagen för omriikning utan lindring överförts till det nya tredje 

stycket. 
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Att hiinvisningen till den "'ofliciella·· kursen utgått innebär givetvis inte 

att guldpriset pa den privata marknaden i fortsättningen skall läggas till 

grund för omräkningen. Den skall i stället ske via SDR med ledning av det 

motvärde som anges i den kungörelse som avses i det nya andra stycket. 

Omräkningen från SDR till svenska kronor skall ske med användning av 

den beriikningsmetod, som Internationella valutafonden ifrågavarande dag 

tilHimpar för sin verksamhet och sina transaktioner. En uttrycklig bestäm

melse härom bör tas in i det nya tredje stycket. Av denna bestämmelse föl

jer att det är transaktions-SDR som avses med bestämmelsen i andra styc

ket. 

8.6 Lagen nwd anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 

1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran pä viig 

8 ~ 

Enligt förevarande lag gäller art. 1-41 i konventionen som svensk lag. I 

8 ~finns ett hemyndigande för "Konungen'" att meddela de ytterligare he

stiimmelser som kan behövas för konventionens tillämpning. Bestämmel

sen föresnls kompletterad med en erinran om att regeringen kungör mot

värdet i SDR av Cierminalfrancs. som är den beräkningsenhet som an

vänds i konventionen. I anslutning h~lnill har tagits in en bestämmelse om 

all omräkning frän SDR till svenskt mynt skall ske efter kursen p~ dagen 

för domen eller annan dag som parterna är överens om. Någon motsvaran

de regel finns inte f. n. Det har emellertid ansetts nödvändigt att nu ta in en 

hestilmmelse om omriikningsdag. eftersom kursen pa SDR itndras från dag 

till dag. Det kan nämnas att det förslag till ändring av 1956 års konvention 

som utarbetats inom FN :s Europakom mission innehåller en motsvarande 

bestiimmelse angående omräkningsdag. 

Paragrafen fi.ireslt1s vidare kompletterad med en hesHimmclse som före

skriver att on1riikning frän SDR till svenskt mynt skall ske med anviindning 

av den beräkningsmetod. som Internationella valutafonden ifrågavarande 

dag tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner. 

Slutligen har ordet "'Konungen'' ersatts med ··regeringen'". 

8. 7 Lagen 0111 jiirm·iigs ansvarighet Yid befordran aY resande 

14 * 
I förevarande paragraf föreskrivs f. n. att järnvägens ansvarighet vid in-

ternationell befordran av resande skall vara 2.000 Germinalfrancs i stället 

för 5.000 kr. som gäller vid inrikes befordran. Denna bestämmelse föreslä.s 

kompletterad med en erinran om att regeringen kungör motvärdet i SDR 

av Gcm1inalfrancs. I fn1ga om omräkningsdagen och metoden för omräk

ning frän SDR till svenskt mynt föreslä.s en regel med samma innehåll som 

i 8 ~ lagen med anledning av Sveriges tillträde till 1956 års konvention om 

fraktavtalet vid internationell godsbefordran prt vi\g. 
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8.8 Kungörelsen om internationell järn vägstransport 

3 * 
Enligt förevarande kungörelse skall det internationella fördraget den 7 

februari 1970 om godsbefordran med järnviig <CIM ), det internationella 

fördraget den 7 februari 1970 om befordran med järnviig av resande och 

resgods (Cl V) och tilläggsprotokollet den 7 februari 1970 till CJM och ClV 

liinda till efterrättelse i Sverige. 1 fördragen finns begränsningsbelopp ut

tryckta i Germinalfrancs. I en ny paragraf. betecknad 3 §. föreslås en be

stämmelse i vilken erinras om att regeringen kungör motvärdet i SDR av 

Germinalfrancs. 1 fraga om omräkningsdag och metoden för omräkning 

frtrn SDR till svenskt mynt föreslås en regel med samma innehåll som i 14 § 

lagen om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande och 8 * lagen med 

anledning av Sveriges tillträde till 1956 ttrs konvention om fraktavtalet vid 

internationell godsbefordran pt1 väg. 

8.9 Ikraftträdandet av lagändringarna 

I enlighet med vad som anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.5) 

angående ikraftträdandet av lagändringarna föreslås att samtliga ändringar 

utom lagen om iindring i lagen om ersättning frtrn den internationella olje

skadefonden skall triida i kraft t vf1 vecknr efter den dag di1 de kommit ut 

frtin trycket i Svensk författningssamling. Eftersom 1971 t1rs konvention 

om uppriittande av en oljeskadefond iinnu inte trätt i kraft. har inte heller 

lagen om ersiittning fran fonden kunnat siittas i kraft. Denna lag träder i 

kraft den dag regeringen bestiimmer. Detsamma bör giilla i frttga om lagen 

om iindring i sistniimnda lag. 

9 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

dels att antaga förslagen till 

I. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297), 

2. lag om ändring i lagen ( 1937:73) om befordran med luftfartyg, 

3. lag om iindring i lagen ( 1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till 

sjöss. 

4. lag om iindring i lagen ( 1973: 1199) om ersiittning från den internatio

nella oljeskadefonden, 

5. lag om iindring i sjölagen ( 1891: 35 s. I), 

6. lag om ändring i lagen ( 1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde 

till konventionen den 19 m<tj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods

bcfordran på viig. 

7. lag om ändring i lagen ( 1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid beford

ran av resande. 
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8. lag om ändring i kungörelsen ( 1974: 748) om internationell järnvägs

transport. 

del.1· att godkänna 

I. tilliiggsprotokoll I innebiirande iindring i knnventionen rörande fast

s!Lillande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell 

luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929: 

2. tilHiggsprntlikoll 2 innebärande iindring i konventionen rörande fast

stiillande av vissa gemensamma bestiimmelser i fråga om internationell 

luftbcli.irdran. undertei.:knad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad 

genom det i Haag den 23 septemh::r 19."i.5 avslutade protokollet: 

3. ~indringsprotokoll den 19 november 1976 till 1909 ftrs internationella 

konvention om ansvarighet för skada nrsakad av förorening genom olja: 

4. iindringsprotokoll den 19 november 1976 till 1971 års konvention om 

uppriittande av i.:n internationell föml för ersiittning av skada orsakad av 

förorening genom Lllja. 

Förslaget till lag om iindring i kungörelsen ( 1974: 748) om internationell 

jiirnviigstranspnrt har upprättats i samråd med chefen för kommunika

tionsdepa11ementet. 

10 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens i.ivervliganden och beslutar 

att genom proposition fön::slr1 rik~;dagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Bi/af.:a I 

Protocole additionnel n° 1 
portant modification de la Convention 
pour l'unification de certaines regles rela
tives au transport aerien international sig
nee a Varsovie le 12 octobre 1929 

Les Gouvernements soussignes. 
Considerant qu"il est souhaitable d"a

rnender la Convention pour l'unilication de 
certaines regles relatives au transport aerien 
international signee a Varsovie le 12 octobre 
1929. 

Sl)nt convenues de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER 

Amendements a la Convcntion 

Artide 1>re111ia 

La Convcntion que les dispositions du prc
si:-nt chapitre modifient est la Convention de 
Varsovic de 1929 . 

. 4.nicle Il 

L "article 22 de la Convention est supprime 
et remplace par les dispositions suivantes : 

·Articlc 2l 

I. Dans le transport de personnes. la res
ponsahilite du transporteur env1~rs chaque 
voyagcur est limitCc i1 la sommc de 8.300 
Droits de Tirage speciaux. Dans le cas 0[1. 

d"aprcs la k)i du tribunal saisi. l"indcmnitC 
peul clre lixce sous formc de rcnte. le capita) 
de la rent i:- ne peut depasser cette limite. 
Toutefois. par une convention speciale avec 
le transporteur. le voyageur pourra fixcr unc 
limite de responsabilite plus ckv<:e. 

2. Dans le transport de bagages enregistres 
cl de marchandises. la responsabilite du 
transporteur est limike i1 la sommc de 17 
Droits de Tirage spcciaux par kilogramme. 

Additional Protocol No 1 
to Amend the Convention for the U nifica
tion of Certain Rules Relating to Interna
tional Carriage by Air signed at Warsaw 
on 12 October 1929 

The Governments undersigned. 
Considering that it is desirable to amend 

the Convention for the Unification of Certain 
Rules Relating to lnternational Carriage by 
Air signed at Warsaw on 12 October 1929 

Have agreed as follows: 

CHAPTER I 

Amendmcnts to lhe Convenlion 

Article I 

The Convcntion which the provisions of 
the present Chapter modify is the Warsaw 
Convention. 1929. 

Article Il 

Anicle 22 of thc Convention shall be delet
ed and replaced by thc following: -

''Article 22 

I. In the carriage of passcngers the liabi
lity of the carrier for each passcnger is limited 
lo the sum of 8 300 Special Drawing Rights. 
Whcre. in accordarn.:e with the law of the 
court seised of the case. damages may be 
awarded in the form of periodic payments, 
the equivalent capita! value of the said pay
ments shall not exceed this limit. Neverthe
less, by special contract. the carrier and thc 
passenger may agree to a higher limit or 
liahility. 

2. In the carriage of registered haggage 
and of cargo. the liability of the carrier is 
lirnited toa sum of 17 Special Drawing Rights 
per kilogramme. unless the consignor has 
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( Översilttn i ng) 

Tilläggsprotokoll 1 
innebärande ändring av konventionen rö
rande fastställande av vissa gemensamma 
bestämmelser i fråga om internationell 
luftbefordran, undertecknad i Warszawa 
den 12 oktober 1929 

Undertecknade regeringar. 
som anser det önskvärt att ändra konven

tionen rörande fastställande av vissa gemen
samma bestiimmelscr i frt1ga om internatio
nell luftbeforJran. undertecknad i Warszawa 
den 12 oktober 1929. 

har överenskommit om följande: 

KAPITEL I 

Ändringar i konventionen 

Arri/.:.l'I I 

Den konvention. som iindras genom hc
stämmclserna i detta kapitel. ilr 1919 tirs 
Warszawakonvention. 

Arri/.:.el Il 

Artikel 22 i konv1:ntionen utgl\r och ersätts 
med följande bestämmelser: 

''Artikel 22 

I. Vid personbefordran iir fraktförarcns 
ansvarighet för va1je passagerare bcgr~insad 
till ett belopp av 8 300 särskilda dragningsrät
ter. Kan enligt lagen i det land. uär mfilet är 
anhängigt. ersättningen bestämmas att utgl\ i 
form av periodiska utbetalningar. fär dessas 
kapitaliserade värde icke överstiga sagda 
gräns. Genom särskilt avtal mellan fraktfö
raren och passageraren må dock bestämmas 
högre gräns för ansvarigheten. 

2. Vid befordran av inskrivet resgous och 
gods är fraktförarens ansvarighet begränsad 
till ell belopp av 17 särskilda dragningsrätter 
per kilogram. sävida icke avsiindaren vid 
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sauf declaration speciale d'interet ;) la livrai
son faitc par l"expeditcur au mome.nt de la 
remise du colis au transportcur el moycnnant 
Je paicmenl d'unc taxc Sllpplemcntairc even
tuelle. Dans ce cas. le transporteur sera tenu 
de paycr jusqu"it concurrcm:e de la somme 
declaree. it moins qu'il ne prouve qu'elle est 
superieure a l'interet recl de l'expediteur a la 
livraison. 

3. En cc qui concerne les objcts don! le 
V(•yageur conscrvc la garde. la rcsponsahilite 
du transporteur est limitee a 332 Droits de 
Tiragc speciaux par voyagcur. 

4. Les sommes indiquees en Droits de 
Tirage spcciaux dans le present article sont 
considerees comme se rapportant au Droit de 
Tirage special tel que detini par le ronds 
monetaire international. La conversion de 
ces som mes en monnaies nationales s · effcc
tuera en cas d'instance judiciaire suivant la 
valeur de ces monnaies en Droit de Tiragc 
special a la datc du jugement. La valeur. en 
Droit de Tirage special, d"une monnaie na
tionale d'une Haute Partie Contractante qui 
est membre du Fonds monetaire intematio
nal. est calculee se lon la methode d 'cvalua
tion appliquee par le Fonds monetaire inter
national å la date du jugement pour ses 
proprcs operations el transactions. La va
leur. en Droit de Tirage special. d'une mon
naie nationale d'une Haute Partie Contrac
tante qui n'est pas membre du Fonds mone
taire international. est calcu!Ce de la fa<;on 
determinee par cette Haute Parti•! Contrac
tante. 

Toutefois. les Etats qui ne sont pas 
memhres du ronds monetairc international el 
dont la legislation ne pcrmet pas d 'appliquer 
les displlsitil>rlS dcs alineas I. 2 et 3 de 
l'articlc 22. pcuvcnt au moment de la ratifica
tion ou de )'adhesion. ou i1 tout moment par 
la suite. declarcr que la lim i le de rcsponsabi
litc du transporkur est fixcc. dans les proce
dures judiciain::s sur lcur territoire. i1 la 
somme de 125.000 unites monetaircs par pas
sager en ce qui conccrne l"alinca I de ranicle 
22: 250 unites monetaires par kilogramme en 
ce qui concerne l"alinea 2 de l'article 22; 
5 000 unites monetaire par passager en ce qui 
com:crnc l'alinea 3 de l'article 22. Cctte unik 
nwnctairc corrcspond i1 soixantc-cinq rnilli
grammes et derni d'or au titrc de ncuf cents 
milliemcs de fin. Cö >;lHllilleS pcuvent elre 
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madc. at the timc when the package was 
handed over to the carrier. a special declara
tion of interest in delivery at destination and 
has paid a supplcmentary sum if the casc so 
requircs. In that case the carrier will be liable 
to pay a sum not exceeding thc declared sum. 
unless hc proves that that sum is grcater than 
thc consignor's actual interest in delivery al 
destination. 

3. As rcgards objccts of which the pas
scnger takcs charge himself the liability of the 
carrier is limited lo 332 Special Drawing 
Rights per passengcr. 

4. The sums mentioned in terms of thc 
Special Drawing Right in this Article shall be 
deemcd to rel"cr to the Special Drawing Right 
as defincd by the International Monetary 
Fund. Convcrsion of the sums into national 
currencies shall, in case of judicial proceed
ings, be made according to the valuc of such 
currcncies in terms of thc Special Drawing 
Right at the date of the judgment. The value 
of a national currency. in terms of the Special 
Drawing Right. of a High Contracting Party 
which isa Member of thc lnternational Mon
etary Fund. shall be calculated in accordance 
with the method of valuation applied by the 
International Monctary Fund. in effcct at thc 
date of the judgment. for its operations and 
transactions. The value of a national cur
rency, in terms of thc Special Drawing Right. 
of a High Contracting Party which is not a 
Memher of the lnternational Monetary Fund. 
shall be calculatcd in a manner detcrmined hy 
that High Contracting Party. 

Nevertheless, thosc States which are not 
Members ofthe International Monetary Fund 
and whose law does not pcrmit the applica
tion of thc provisions of paragraphs I. 2 and 3 
of Article 22 may. at the time of ratification 
or accession or at any time thcreaftcr. de
clare that the lim it of liability of the carrier in 
judicial proceedings in thcir tcrritorics is 
fixcd al a sum of 125000 monetary units per 
passenger with rcspect lo paragraph I of 
Articlc 22; 250 monctary units per kilo
gramme with respect to paragraph 2 of Article 
22; and 5 000 monetary units per passenger 
with respcct to paragraph 3 of Article 22. 
This rnonctary unit corresponds w sixty-five 
and a half milligrammes of gold pf millesimal 
tinencss nine hund red. Thcse stllllS may be 
convcrted into the national currcncy eon-
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godsets överlämnande till fraktföraren sär
skilt uppgivit det intresse. som är förbundet 
med befordringen. och betalat eventuell till
läggsavgift. Belopp. som sfllunda uppgivits. 
gäller som gräns för fraktförarens ansvarig
het. där han ej visar att avsändarens verkliga 
intresse lir lägre. 

3. I fråga om föremal. som passageraren 
behf1ller i sin värd. är fraktförarens ansvarig
het begriinsad till 332 siirskilda dragningsriil
tcr fiir vai:ie passagerare. 

4. De belopp som i denna artikel anges i 
särskilda dragningsriitter skall anses syfta på 
särskilda dragningsrätter såsom de definieras 
av Internationella valutafonden. Omräkning 
av beloppen till nationellt mynt skall i fall av 
riittegång ske enligt detta mynts värde ut
tryckt i särskilda dragningsrätter den dag 
dom meddelas. Värdet av en hög fördragsslu
tande parts nationella mynt uttryckt i särskil
da dragningsriitter skall fi:ir part. som är med
lem av Internationella valutafonden. räknas 
ut enligt den beräkningsmetod. som tillämpas 
av Internationella valutafonden för dess 
verksamhet och transaktioner den dag dom 
meddelas. Värdet av en hög fördragsslutande 
parts nationella mynt uttryckt i särskilda 
dragningsrätter skall för part, som icke är 
medlem av Internationella valutafonden, be
räknas på sätt den höga fördragsslutande par
ten bestämmer 

Stater som icke är medlemmar av Interna
tionella valutafonden och vilkas lagstiftning 
icke medger tilliimpning av bestämmelserna i 
artikel 22 första. andra och tredje styckena. 
mä dock. vid ratifikationen eller anslutningen 
eller niirhelst diirefter förklara all griinsen för 
fraktförarens ansvarighet i rättegängar inom 
deras territorier skall uppgå till ett belopp av 
125 000 monetiira enheter per passagerare 
s{1vitt g~iller artikel 22 första stycket: 250 
monetiira enheter per kilogram si1vitt gäller 
artikel 22 andra stycket: 5000 monetära en
heter per passagerare såvitt gäller artikel 22 
tredje stycket. Denna monetära enhet mot
svarar sextiofem och ett halvt milligram guld 
av niohundra tusendelars finhet. Beloppen mf1 
omräknas till ifrågavarande nationella mynt i 
runda tal. Omriikning av beloppen till natio-
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convcrties Jans la monnaic nationale conccr
nee en chiffres ronJs. I ,a conversion de cette 
sommc en monnaic nationalc s'i:ITcctucra 
conformement <I la legislation Je I' Etat en 
cause . ., 

Cl-IAPITRE Il 

Champ d'applicat~on de la Com·ention amen
dee 

Anicle Il/ 

La Convention amendee par k present 
Prnlocole s'appli4ue au transport intcrnatio
nal dClini <I l'article premier de la Convention 
lorsque les points de depart cl de destination 
son! situes soit .~ur le terriioirc de deux Etats 
parties au present Protocole. soit sur le terri
toire d'un seul Etat partic au present Proto
colc si une öcale est prevue sur le territoire 
d'un autre Etat. 

CHAPITRE 111 

Dispositions protocolaires 

Article /\' 

Entre les Parties au present Protocolc. la 
(\rnvcntion et le Protocole seront consideres 
ct interpretes comme un seul et meme instrn
ment el seront denommes Co11l'e111io11 de 
\,'11rso1·ie w11e1l(fre par le Protoco/c 11dditio11-
11el 11° I de 1'vfo111real de 1975. 

Aniclc V 

Jusqu·a sa date d'entree en vigucur confor
mement aux dispositions de l'article VI I. le 
present Protocolc restera ouvert å la signa
ture de tous les Etats. 

Articlc \i I 

I. I ,e presenl Protocole sern soumis a la 
ratification des Etats signataires. 

2. I ,a ratification du present Protocole par 
un Etat qui n'est pas partie it la Convcntion 
emporte adhesion ;\ la Convention amendee 
par le present Protocole. 

:i. Les instruments de ratification seront 
dcposes auprcs du Gouvcrncment de la Re
publique populaire de l'olognc. 
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ccrned in round ligures. The conversion of' 
these sums into national currency shall be 
madc acconling to thc law of the State 
concerncd." 

CHAPTER Il 

Scope of application of the Convention as 
amended. 

Article Il/ 

The Warsaw Convention as amcnded by 
this Protocol shall apply to international car
riagc as dcfined in Articlc I of the Conven
tion. provided that the place of departure and 
destination referred to in that Article are 
si tuatcd either in the territories of two Parties 
to this Protocol, or within the territory of a 
single Party to this Protocol with an agreed 
stopping place in the territory of another 
State. 

CHAPTER 111 

Final clauses 

Article /\! 

As hctwcen thc Parties to this Protocol. the 
Convcntion and thc· Protocol shall be read 
and interpreted together as one single instru
ment and shall hc known as the War.w11· 
C11m·e11tio1111s11111emlcd hy Addi1io11al l'ro10-
c11/ No. I <f Mo111real. 1975. 

Article V 

Until the date on which this Protocol 
eomcs into forcc in acconlance with the 
provisions of Art ide VI I. it shall remain open 
for signaturc hy any State. 

Arricle VI 

I. This Protocol shall be subject to ratifi
cation hy the signatory States. 

2. Ratification of this Protocol by any 
Statc which is not a Party to thc Warsaw 
Convention shall havc the effect of accession 
to thc Convention as amcnded hy this 
Protocol. 

3. The instruments of ratification shall be 
deposited with thc Government of the Polish 
Pcople's Republic. 
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nellt mynt skall ske enligt lagen staten 
fri1ga ... 

KAPITEL Il 

Den reviderade konventionens tillämp
ningsområde 

Ar1ikcl 111 

Den genom detta protokoll reviderade 
Warszawakonventionen är tillämplig på be
fordran. som är internationell enligt artikel I i 
konventionen. såvida avgfö1gsorten och he
stämmelseortcn är helägna antingen pi1 t vft 
staters taritorier. vilka stater biträtt detta 
protokoll. eller också på territorium tillhöran
de en enda stal. som hiträtt delta protokoll. 
sMramt mellanlandning avses skola iiga rum 
pi1 annan stats territorium. 

KAPITEL lll 

Slutbestämmelser 

Artikel IV 

Mellan stater som hiträtt detta protokoll 
skall konventionen och protokollet betraktas 
och tolkas såsom ett enda instrument. kallat 
Wars::.a 11"ak1111 rc111 i1111e11. reridcrad i:e1111111 
I i llii~g.1·1imrok 111/ I i A/o11 T /"l'iil 1975. 

Artikel V 

Intill den dag detta protokoll triider i kraft 
enligt bestiimmelserna i artikel VII. skall det 
st{1 öppet för undertecknande av alla stater. 

Arlikel VI 

1. Detta protokoll skall ratificeras av de 
stater som undertecknat det. 

2. Ratifikation av detta protokoll av stat 
som icke biträtt Warszawakonventioncn. in
neb1ir anslutning till den genom detta proto
koll 1indrade konventionen. 

3. Ratilikationsinstrumentcn skall depo
neras hos Folkrcpuhliken Pnlens regering. 
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Arricle VII 

I. Lorsque le present Protocolc aura reuni 
les ratifications de trente Etats signataires. il 
entrera en vigueur cntrc ces Etats le quatre
vingt-dixieme jour aprt':s le depöt du tren
ticme instrument de ratification. A l'egard de 
chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il 
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme 
jour apres le depöt de son instrument de 
ratification. 

2. Dt':s son entree en vigueur. le present 
Protocole scra enregistre auprt':s de !"Organi
sation des Nations Unies par le Ciouverne
ment de la Republique populaire de Pologne. 

Arriclc VIII 

1. Aprcs son entree en vigueur. le present 
Protocolc sern ouvcrt a !'adhesion de tout 
Eiat non signataire. 

2. L 'adhesion au present Protocole par un 
Etat qui n 'est pas partic a la Convcntion 
ernporte adhesion a la (.\rnvention amendee 
par le present Protocole. 

3. L'adhesion sera effectuee par le depöt 
d'un instrument d'adhesion aupres du Gou
verncment de la Repuhlique populaire de 
Pologne cl produira ses effets le quatre-vingt
dixiemc jour apres cc depöt. 

Arricle IX 

I. Toutc Partic au present Protocole 
pourra le denoncer par une notification faite 
au Gouvernement de la Repuhlique populaire 
de Polognc. 

2. La denoncialion produira ses cffets six 
mois apres la datc de reception par le Gou
verncrnent de la Rcpublique populaire de 
Pologne de la nolification de denonciation. 

3. Enlre les Parties au present Protocole. 
la denoncialion de la Convention par l'une 
d'ellcs en vertu de l'article 39 ne doit pas etre 
incerpretee comme une denonciation de la 
Convcntion amendec par le present 
Protocole. 

Arriclc X 

Il nc scra admis aucunc rescrvc au present 
Protocolc. 

Article XI 

I .e Gouverncmcnt de la Repuhlique popu
lairc de Pologne informera rapidcment tous 
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Articlc VII 

I. As soon as thirty signatory Statcs have 
deposited thcir instruments of ratification of 
this Protocol. it shall come into force 
between thern on the nineticth day aftcr the 
deposit of the thirtieth instrument of ratifica
tion. It shall comc into force for each State 
ratifying thercafter on the nineticth day aftcr 
the deposit of its instrument of ratification. 

2. As soon as this Protocol cornes into 
force it shall be regis te red with the U nitcd 
Nations by the Government of the Polish 
People's Republic. 

Article VIII 

1. This Protocol. after it has rnme into 
force, shall be open for accession by any 
nonsignatory State. 

2. Accession to this Protocol by any Statc 
which is not a Party to the Convention shall 
have the effect of accession to the Convcn
tion as amendcd by this Protocol. 

3. Accession shall be effected by the depo
sit of an instrument of accession with the 
Governmcnt of the Polish People's Republic 
and shall takc effect on thc nineticth day aftcr 
the deposit. 

Arricle IX 

I. Any Party to this Protocol rnay dcn
ounce the Protocol by notification addressed 
to the Govcrnment of thc Polish Pcople's 
Republic. 

2. Denunciation shall take effect six 
months after the rcccipt by thc Government 
of thc Polish Pcople's Republic of thc notifi
cation of denunciation. 

3. As betwcen thc Parties to this Protocol. 
denunciation by any of them of thc Conven
tion in accordance with Articlc 39 thercof 
shall not be construcd in any way as a 
denunciation of the Convcntion as amcnded 
by this Protocol. 

Article X 

No reservation may be made to this Protocol. 

Arricle XI 

The Government of thc Polish Pcoplc's 
Republic shall promptly inform all statcs Par-
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Artikel VII 

I. Dft trettio av de stater som undertedrnat 
detta protokoll deponerat sina ratifikationsin
strument. skall protokollet träda i kraft mel
lan dessa stater ptt nittionde dagen efter de
positi1)nen av det trettionde ratifikations
instrumentet. För stal som senare ratificerar 
protokollet skall det tr1ida i kraft pf1 nittionde 
dagen efter det dess ratilikationsinstrument 
deponerades. 

2. Sti snart delta protokoll träder i kraft. 
skall det registreras hos Förenta Nationerna 
genom Folkrepuhliken Polens regering. 

Artikel \//// 

I. Efter det att detta protokoll triitt i kraft. 
skall det st{t öppet för anslutning av va1:ie stat 
som icke undertecknat det. 

2. Anslutning till detta protokoll av stat 
som icke bitriilt konventionen innebär anslut
ning till den genom detta pwtokoll reviderade 
konventionen. 

3. Anslutning sker genom att anslutnings
instrument deponeras hos Folkrepubliken 
Polens regering m:h för verkan p;'t nittionde 
dagen efter depositionen. 

Artikel IX 

I. Varje stat som hitrält delta protokoll mä 
säga upp det genom underriittelse till Folkre
publiken Polens regering. 

2. Uppsiigningen triider i kraft sex måna
der efter den dag dit Folkrepuhliken l'iilcns 
regering mottog underriil!elsen om 
uppsiigning. 

3. Mellan stater som hitriitt detta protokoll 
skall uppsligning av konventionen. som nä
gon av dem företagit enligt artikel 39 i kon
ventionen il:ke anse~ inneblira uppsiigning av 
den genom detta protokoll reviderade 
konventionen. 

Anikcl X 

Mol detta pwtokoll m{1 reservation il:ke 
göras. 

Artikel XI 

Folkrepubliken Polens regering skall ome
delbart underriitta alla stater som hitriitt 

4 RiksJ11ge11 /'177/7X. I sam/. Nr 70 
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les Etats parties a la Convention Je Varsovie 
ou a ladite Convention telle qu"amendec. 
tous les Etats qui signeront le present Proto
cole ou y adherernnt. ainsi que !"Organisation 
de l"Aviation civile internationale. de la date 
de chaque signature. de la date du <lepöt <le 
chaque instrument de ratification ou d "adhe
sion. de la <late <l'entree en vigueur du pre
sent Protoeole ainsi que de tous autres ren
seignements utiles. 

Article XII 

Entre les Parties au present Protocole qui 
sont egalcment Parties a la Convention. eom
plementaire it la Convention <l1: Varsovie 
pour runification <le certaines regles relatives 
au transport aerien international effectue par 
une personne autre que le transporteur con
tractuel, signee å Guadalajara le 18 septem
bre 1961 tci-apres denommee "Convention 
de Guadalajara,. ). toute refercnce a la " Con
vention de Varsovie .. contenue dans la Con
vention de Gua<lalajara s'applique a la Co11-
rention de Var.1·m·ie a111e11dee par le Proto
cole additionnel 11° I de ,\.fo11trea/ de 1975. 
dans les cas ou le transport effectuc en vertu 
du contrat mentionnc au paragraphe bl de 
l"article premier de la Convention de Gua<la
lajara est regi par le present Protocolc. 

Article XIII 

I ,e present Protocole restera ouvert il la 
signature au siege de l'Organisation de 
l"Aviation civile internationale jusqu'au ler 
janvier 1970. puis. jusqu\1 son entrec en 
vigueur en vertu Je I 'artiele VII. au Ministcre 
des Affaires etrangcres du Gouvernement de 
la Republique populaire de Pologne. L'Or
ganisation de l"Aviation eivile internationale 
informera rapidement le Gouvernement <le la 
Repuhlique populaire de Pologne de toute 
signature et de la date de cdle-ci pendant la 
periode au eours de laquellc le Protocole sern 
ouvert it la signature au siege de l'Organisa
tion de I' A viation civile internationale. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires sous
signcs. dLiment autorises, ont signe le present 
Protocole. 

Fait i1 Montreal le vingt-cinquicme jour du 
mois de septemhre de l'annee 1975. en quatrc 
textes authentiques rediges dans les langues 
frarn;aise. anglaise. espagnole et russe. En 
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ties to the Warzaw Convention or of that 
Convention as amendcd. all signatory or ac
ceding States to the present Protocol. as well 
as thc lntcrnational Civil Aviation Organiza
tion. of thc date of each signaturc, the <late of 
<leposit of each instrument of ratifieation or 
accession. lhe date of coming into force of 
this Protocol. and other relevant information. 

Article XII 

As hetween thc Parties to this Protocol 
which are also Parties lo the Convention. 
Supplementary lo the Warsaw Convention. 
for the Unitication of Certain Rulcs Relating 
to lntemational Carriage hy Air Pe1t'ormed 
by a Person Other than the Contracting Car
rier. signed al Guadalajara on 18 September 
1961 (hereinafter referred toas the "Guadala

jara Convention ··) any reference to the · · War-
saw Convention" contained in the Guadala
jara Convention shall include referenee to the 
War.w11· Co11re11tion as amended hy Addi
tional Protocol No. I <~f Montrea/, 1975, in 
cases where the carriage under the agreement 
referred to in Article I. paragraph b) of the 
Guadalajara Convention is governcd by this 
Protocol. 

Article XIII 

This Protocol shall remain open for signa
ture until I January 1976 at thc Headquarters 
of the lnternational Civil Aviation Organiza
tion and thereafter until it comes into force in 
accordancc with Article VII at the Ministry 
for Foreign Affairs of the Polish Peoplc's 
Republic. The lntcrnational Civil Aviation 
Organization shall promplly inform the Gov
ernment of the Polish People 's Republic of 
any signature and the datc thcreof du ting the 
time that the Protocol shall he open for 
signature at the Headquarlers of thc Interna
tional Civil A viation Organization. 

In witness whereof the undersigned Plcni
potcntiarics. having heen duly authorized, 
have signe<l this Protocol. 

Done at Montreal on the twenty-fifth day 
of the month of Scptcmhcr of the year One 
Thousand Nine Hundrcd and Sevenly-livc in 
four authcntic texts in the English. French. 
Russian and Spanish languages. In the case 
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Warszawakonventionen eller Warszawakon
vcntionen i reviderat skick. liksom ;ivcn alla 
stater. som undertecknat eller anslutit sig till 
detta protokoll, samt Internationella luftfarts
organisationcn om dagen för varje underteck
nande. dagen för deposition av varje ratifika
tions- eller anslutningsinstrument. dagen för 
delta protokolls ikraftträdande och andra om
ständigheter av betydelse. 

Artikel)(// 

Mellan stater. som biträtt delta protokoll 
och som biträtt jämväl konventionen utgö
rande tilHigg till Warszawakonventionen för 
fastställande av vissa gemensamma bestäm
melser rörande internationell luftbefordran 
som utförs av annan än den avtalsslutande 
frakt föraren. undertecknad i Guadalajara den 
18 september I 96 I (härefter kallad '"Guadala
jarakonventionen '" ). skall varje hänvisning i 
Guadalajarakonventionen till ··warszawa
konventionen ·· anses innefatta hänvisning till 
IV11rs::'.111r11ko111 ·en I io11e11. rel'iderad ge110111 
1illliigg.1pro1okoll I i Alo111rrnl 1975, i de fall 
där befordringen under det avtal som om
n~imns i artikel I första stycket bl i Guadala
jarakonvcntioncn regleras av detta protokoll. 

Artikel XIII 

Detta protokoll skall st{1 öppet för under
lecknande intill den I januari 1976 vid Inter
nationella luftfartsorganisationcns huvud
kontor och därefter till dess det träder i kraft 
enligt artikel VII hos Folkrepubliken Polens 
utrikesministerium. Internationella luftfarts
organisationen skall omedelbart underrätta 
Folkrepubliken Polens regering om varje un
dertecknande och dagen därt'ör under den tid 
protokollet stär öppet för undertecknande vid 
Internationella luftfartsorganisationens hu
vudkontor. 

Till bekräftelse härav har undertecknade 
befullmäktigade med stöd av behöriga full
makter undertecknat detta protokoll. 

Som skedde i Montreal den 2.5 september 
197.5 i fyra autentiska texter upprältade på 
engelska. franska. ryska och spanska språ
ken. Vid skiljaktighet mellan texterna skall 
den text som uppr:ittats pi1 franska. det sprt1k 
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cas de divergence. le texte en langue fran
~aise, langue dans laquelle la Convention de 
Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete redi
gee. fera foi. 
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of any inconsistency. the text in the French 
languagc. in which language the Warsaw Con
vention of 12 Octobcr 1929 was drawn up. 
shall prevail. 
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p:'l. vilket Warszawakonventionen den 12 ok
tober 1929 avfattats. äga vitsord. 
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/Jilc1g11 2 

Protocole additionnel n° 2 
portant modiflcation de la Convention 
pour l'uniflcation de certaines 1regles rela
tivcs au transport aerien international sig
nee a Varsovie le 12 octobre 1929 amen
dCc par le Protocole fait a La Haye le 28 
septembre 1955 

Les Gouvcrnements soussignes. 

ConsiJcrant qu"il csl souhaitable 
d'amenJer la Convenlion pour l'unificalion 
de cerlaines regles rclatives au transport 
aerien intcrnational signee it Varsovic le 12 
oetobre 1929. amendce par le Protrn.:ole fait it 
La Haye le 28 septernhn: 1955. 

Sont convenues de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER 

Amendements a la Convention 

Articlc fll"l'111ier 

La Convent ion que les dispositions du pre
sent drnpitre modifienl est la Convention de 
Varsovie amendee a La Haye en 1955. 

Article Il 

I :anicle 22 de la Convention est supprime 
et rernplace par les dispositions suivantes: 

"Article 22 

I. Dans le transport de personnes. la re·
sponsabilitc du transporteur relative a cha
que passager est lirnitec it la somme de 16.600 
Droits de Tirage spfriaux. Dan~ le cas ou. 
d"apres la loi du tribunal saisi. J"indemnite 
pcut etre fixee SOLIS forme de rente, Je capita) 
de la rentc nc peut depasser cette limite. 
Toutefois. par une convention spccialc avec 
le transplll·teur. le passager pourra fixer une 
lirnite de responsabilite plus devee. 

2. a) Dans le transport de bagages enrc-
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Additional Protocol No. 2 
to Amend the Convention for the Unifica
tion of Certain Rules Relating to Interna
tional Carriagc by Air Signed at Warsaw 
on 12 October 1929 as Amended by the 
Protocol Done at The Hague on 28 Sep
tember 1955 

The Governmcnts undersigned. 

Considering that it is dcsirablc lo amcnd 
lhe Convention for the Unificalion of Certain 
Rulcs Relating lo lnternational Carriage by 
Air signed at Warsaw on 12 Cktoher 1929 as 
amended by the Prnlocol donc at thc Hague 
on 28 September 1955. 

Have agreed as follows: 

CHAPTER I 

Amendments to the Convention 

Article I 

The Convention which the provisions of 
the present Chapter modify is the Warsaw 
Convention as amcnded at The Hague in 
1955. 

Article Il 

Article 22 of the Convention shall he delet
ed and replaced hy the following: 

· 'Article 22 

I. In the carriagc of persons the liability of 
the carrier for each passenger is limited lo the 
sum of 16600 Special Drawing Rights. Where. 
in accordance with the law of the court seised 
of the case. damages may be awarded in the 
!'orm of pcriodic paymcnts. thc cquivalent 
capita] value of the said payments shall not 
cxceed this limit. Nevertheless. by special 
contract. the carrier and the passenger may 
agree to a higher limit of liability. 

2. al In the carriage of rcgistcrcd haggage 
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<Översiittningl 

Tilläggsprotokoll 2 
innebärande ändring av konventionen rö
rande fastställande av vissa gemensamma 
bestämmelser i fråga om internationell 
luftbefordran, undertecknad i Warszawa 
den 12 oktober 1929 och ändrad genom 
det i Haag den 28 september 1955 avsluta
de protokollet 

LI ndcrlccknade regeringar. 

som anser det ön sk viirt att lindra konven
tionen rörande faststiillande av vissa gemen
samma bestämmelser i thiga om intcrnatio
nell luflbefordran. undertecknad i Warszawa 
den 12 oktober 1929 och lindrad genom det i 
Haag den 28 september 1955 avslutade 
protokollet. 

har överenskommit om följande: 

KAPITEL I 

Ändringar i konventionen 

Artikel I 

Den konvention. som ändras genom be
stiimmclserna i della kapitel. iir Warszawa
konventioncn 1929. iindrad i Haag !tr 1955. 

Artikel Il 

Artikel 22 i konventionen utgär och ersätts 
med följande hcstlimmelser: 

. "Artikel 22 

I. Vid personbefordran iir fraktförarcns 
ansvarighet för va1je passagerare begriinsad 
till ett belopp av 16600 särskilda dragnings
riitter. Kan enligt lagen i det land. där mälet 
iir anhtingigt. ersiittningen bestämmas att 
utg[1 i form av periodiska utbetalningar. far 
dessas kapitaliserade värde icke överstiga 
s<1gda griins. Genom särskilt avtal mellan 
fraktföraren och passageraren mä dock be
sliimmas högre gräns för ansvarigheten. 

2. a) Vid befordran av inskrivet resgods 
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gistres er de marchandiscs. la responsabilitc 
du transporteur est limitec i1 la somme de 17 
Droits de Tiragc speciaux par kilogramme. 
sauf declaration speciale d"in!Crcl ;\ la livrai
son faite par l'expediteur au moment de la 
remise du colis au transporteur et moyennant 
le paiement d"une taxe supplementaire even
tuelle. Dans ce cas. le transporteur sera tenu 
de payer jusqu'a concurrence de la somme 
dCclaree. ;\ moins qu'il ne prouve qu'elle est 
superieure <I l'interet rccl de l'expediteur <I la 
livraison. 

bl En cas de perte. d'avarie ou de retard 
d"une partie des bagages enregistres ou des 
marchandiscs. ou de tout objet qui y est 
contenu. seul le poids total du ou <les eolis 
dont il s "c1git est pris en considcration pour 
determiner la limite de responsabilite du tran
sporteur. Toutefois. lorsque la perte. l'avarie 
ou le retard d'une partie des bagages enre
gistres ou des marchandises. ou d'un o'1iet 
qui y est contenu. affecte la valcur d'autres 
colis couverts par le meme bulletin de ba
gages ou la meme lettrc de transport aerien, 
le poids total de ces eolis doit dre pris en 
consideration pour dcterminer la limite de 
responsabili!C. 

3. En ce qui conccrne les objets dont le 
passager eon serve la garde. la responsabilitc 
du transporteur est limitec a 33:~ Droits de 
Tirage speciaux par passager. 

4. Les limites fixces par le present article 
11\)flt pas pour effet d"cnlever au tribunal la 
faculte d'allouer en outre. conformcment ;\sa 
loi. une somme correspondant a tout ou 
partie dcs dcpens et autres frais du proces 
exposes par le demandeur. La disposition 
precedente ne s'applique pas lorsque le mon
tant de J"indemnitC allouee. non compris les 
dcpens et <llltres frais de proces. ne depassc 
pas la somme que le transporteur a offerte 
par ecrit au demandeur dans Ull JCJai Je six 
mois i1 datcr du fait qui a causc le dommage 
ou avant l'introduction de l'instance si celle
ci est posterieure i1 ce dclai. 

5. Les sommes indiquees en Droits de 
Tirage spfriaux dans le present article sont 
considcrecs Cl)mme se rapportant au Droit de 
Tirage special tel que defini par le Fonds 
monetairc international. La conversion de 
ces sommes en monnaies natiomJcs s'effec
tuera en cas d'instancc judiciairt' suivant la 
valeur de ces monnaies en Droil de Tirage 
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and of cargo. the liability of the carrier is 
limited toa sum of 17 Special Drawing Rights 
per kilogramme. unlcss thc passenger or con
signor has rnade. al thc lime when the pack
age was handed over to the carrier. a special 
declaration of interest in delivery at destina
tion and has paid a supplcmentary sum if thc 
case so requires. In that case the carricr will 
be liable lo pay a sum not exceeding thc 
declared surn. unless hc proves that that sum 
is greater than thc passenger"s or consignor .. s 
actual interest in delivery al destination. 

bl In the case of loss. damage or delay of 
part of registered baggage or cargo, or of any 
object contained thcrein. the weight to be 
taken into consideration in dctcrmining the 
amount to which the carrier's liability is 
limited shall be only the total weight llf the 
package or packagcs concerned. Neverthe
lcss. when the loss. damage or delay of apart 
of the registered baggage or eargo. or of an 
object contained thercin. affects the value of 
other packages covered by the same baggage 
check or the same air waybill. the total 
weight of such package or packages shall also 
be taken into consideration in deterrnining 
the limit of liability. 

3. As regards objects of which the pas
senger takes charge himself the liability of the 
carrier is limited to .332 Special Drawing 
Rights per passenger. 

4. The limits prescrihed in this Articlc 
shall not prevent the court from awarding. in 
accordance with its own law. in addition. thc 
whole or part of the court costs and of the 
other expenscs of the litigation incurrcd by 
the plaintiff. The foregoing provision shall 
not apply if thc amount of the damagcs 
awarded. excluding court costs and other 
cxpenses of thc litigation. does not cxcccd 
the sum which the carrier has olTered in 
writing lo the plaintiff within a period of six 
months from the date of the occurrence caus
ing the damage. or heforc the commencement 
or the action. if that is later. 

5. The sums mentioncd in terms of the 
Special Drawing Right in this Article shall be 
deemed to refer lo the Special Drawing Right 
as defined by the I nternational Monctary 
rund. Conversion of the sums into national 
currencies shall. in casc of judicial prnceed
ings. be made according lo thc value of such 
currencies in terms of the Special Drawing 
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och gods iir frakt förarens ansvarighet hegrän
sad till ett helopp av 17 siirskilda dragnings
riitter per kilogram. sävida icke passageraren 
eller avsändaren vid godsets överlämnande 
till frakt föraren siirskilt uppgivit det intresse. 
som iir förbundet med befordringen. och be
talat eventuell tilliiggsavgift. Belopp. som så
lunda uppgivits. gäller som gräns för fraktfö
rarens ansvarighet. diir han ej visar att passa
gerarens eller avsändarens verkliga intresse 
iir liigre. 

b) Har av inskrivet resgods eller gods viss 
del eller nt1got av dess innehäll förkommit. 
minskats. skadats eller fördri.~jts. skall endast 
den sammanlagda vikten av det eller de kolli. 
som det är fr{1ga om. tagas i beräkning vid 
bestiimmandet av gränsen för f'raktförarens 
ansvarighet. Där förlust. minskning. skada 
eller dröjsmtil i fräga om viss del av det 
inskrivna resgodset eller godset eller något av 
dess inneh[1ll pf1verkar viirdet av andra kolli. 
som omfattas av samma resgodsbevis eller 
samma tlygfraktsedel. skall dock den sam
manlagda vikten av iiven dessa kolli tagas i 
beriikning vid hestilmmandet av gränsen för 
ansvarigheten. 

3. I fråga om förem<'il. som passageraren 
hehf1ller i sin v{1rd. är fraktförarens ansvarig
het hegriinsad till 332 särskilda dragningsrät
ter för var:ie passagerare. 

4. Utan hinder av de griinser för ansva
righeten som föreskrivs i denna artikel fär 
domstolen. enligt domstolslandets lag. härut
över utdöma ett helopp. motsvarande hela 
eller en del av de utgifter och andra riitte
gfmgskostnader som käranden adragit sig för 
sin talan. Vad nu sagts skall icke äga till
lämpning, om beloppet av utdömd ersättning. 
frånsett st1dana utgifter och andra rättegångs
kostnader. överstiger vad fraktföraren skrift
ligen erbjudit käranden inom en tid av sex 
månader fran den händelse. av vilken skadan 
härrör. eller före det talan väcktes. om detta 
skedde senare. 

5. De belopp som i denna artikel anges i 
siirskilda dragningsrätter skall anses syfta p<) 
siirskilda dragningsrätter sf1som de definieras 
av Internationella valutafonden. Omräkning 
av beloppen till nationellt mynt skall i fall av 
riittegting ske enligt detta mynts värde ut
tryckt i siirskilda dragningsrätter den dag 
dom meddelas. Viirdet av en hög fördragsslu-
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special <I la datc du jugcment. La valeur. en 
Drnit de Tiragc special. d"une monnaie na
tilmalc d'unc Haute Partie Contractante qui 
est membrc du Fonds monetaire intcrnatio
nal. est calculCe selon la methode d'evalua
tion appliquee par le Fonds mon1:1aire inter
national i1 la dak du jugement pour ses 
proprcs operations ct transactions. La va
lcur. en Droit de Tirage special. d"une mon
naie nationalc d'une Haute Partie Coritrac
tantc qui n ·est pas membre du Fonds mone
taire international. est cakulee de la fat;on 
dderminee par cettc Haute Partie Contrac
tante. 

Toutefois. ks Etats qui ne sont pas 
membres du Fonds monetaire intemational et 
dont la legislation ne permet pas d'appliquer 
les dispositions des alineas I. 2 a) ct 3 de 
rarticle 22. peuvent au moment de la ratifica
tion ou de !"adhesion, ou ;\ tout moment par 
la suite. declarer que la limite de responsabi
litc du transporteur est lixee, dan:; les proce
dures judiciaires sur leur territoire, <1 la 
somme de 250.000 unitcs monetaires par pas
sager en ce qui concerne l'alinca I de l'article 
22: 250 unites monctaires par kilogramme en 
ce qui concerne l'alinea 2 a) de l'article 22: 
5.000 unites monctaires par passager en cc 
qui conccrne l'alinea 3 de l'artick 22. Cette 
unitc monctaire correspond a soixante-cinq 
milligrammes ct demi d'or au titre de neuf 
cents milliemes de lin. Ces sommcs peuvent 
C:tre converties dans la monnaie nationalc 
concernee en chiffres ronds. I ,a eon version 
de n:tte somme en monnaie nationale s'effec
tucra conformemcnt a la lcgislation de l'Etat 
en eause. " 

CHAPITRE Il 

Champ d'application de la Convention amen
dee 

Article Il/ 

La Convention amendee å La Haye en 
1955 ct par le present Protocole s·applique au 
transport international ddini a l'article pre
mier de la Convention lorsque les points de 
depart et de destination sont situc~ soit sur le 
territoire de deux Etats parties au present 
Prutocole, soit sur le territoire d'un seul Etat 
partie au present Protocole si unc cscale est 
prevue sur le territoire d'un autre Etat. 
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Right at the date of thc judgmcnt. The valuc 
of a national currcncy, in terms of the Special 
Drawing Right. of a High Contracting Party 
which isa Membcr ot the Intcrnational Mon
etary Fund, shall be calculatcd in accordance 
with the method of valuatiLHl applicd by the 
lnternational Monetary Fund. in effect at the 
datc of thc judgmcnt. for its operations and 
transactions. The value of a national cur
rency, in terms of the Special Drawing Right, 
of a High Contracting Party which is not a 
Memhcr of thc International Monetary Fund, 
shall be calculated in a man ner determined by 
that 1-ligh Contracting Party. 

Neverthcless, those States which arc not 
Membcrs of the Intcrnational Monetary hmd 
and whL1se law does not permit the applica
tion of the provisions of paragraphs I, 2 al 
and 3 of Articlc 22 may at the time of 
ratification or accession or at any time therc
after, declare that the limit of liability of thc 
carricr in judicial procecdings in their tcrri
tories is fixcd al a sum of 250 000 monetary 
units per passenger with respect to paragraph 
I of Article 22: 250 monetary units per kilo
gramme \Vith respcct tn paragraph 2 al of 
Article 22: and 5 000 monetary units per 
passengcr with re~pect to paragraph 3 of 
Article 22. This monctary unit corresponds 
to sixty-five and a half milligrammes of gold 
of millesimal tinencss nine hund red. Thesc 
sums may hc convertcd into the national 
currency concerned in round figurcs. The 
conversion of these stuns inlo national cur
rency shall he made according to thc law of 
the State conccrned. ·· 

CHAPTER Il 

Scope of application of the Com'ention as 
amended 

Article fil 

The Warsaw Conventinn as amanded al 
The Haguc in 1955 and hy this Protocol shall 
apply to intcrnational carriage as defined in 
Article I of the Convention. provided that thc 
places of dcparture and destinaiion rcferred 
to in that Article are situated either in the 
territories of two Parties to this Protocol or 
within thc tcrritory of a singlc Party to this 
Pwtocol with an agreed slopping plaec in thc 
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tande parts nationella mynt uttryckt i särskil
da dragningsrätter skall för part. som är med
lem av Internationella valutafonden. räknas 
ut enligt den beräkningsmetod. som tillämpas 
av Internationella valutafonden för uess 
verksamhet och transaktioner den dag dom 
meddelas. Värdet av en hög fördragsslutande 
parts nationella mynt uttryckt i särskilda 
dragningsrätter skall för part, som icke iir 
medlem av Internationella valutafonden, be
räknas på sätt den höga fördragsslutande par
ten bestämmer. 

Stater, som icke är medlemmar av Interna
tionella valutafonden och vilkas lagstiftning 
icke medger tillämpning av bestämmelserna i 
artikel 22 första stycket. andra stycket al och 
tredje stycket. mä dock. vid ratifikationen 
eller anslutningen eller närhelst därefter för
klara att gränsen för fraktförarens ansvarig
het i riillegangar inom deras territorier skall 
uppgn till ett belopp av 125 000 monetära 
enheter per passagerare st1vitt gäller artikel 
22 första stycket; 250 monetära enheter per 
kilogram såvitt gäller artikel 22 andra stycket 
al; 5 000 monetära enheter per passagerare 
savitt gäller artikel 22 tredje stycket. Denna 
monetära enhet motsvarar sextiofem och ett 
halvt milligram guld av niohundra tusende
lars finhet. Beloppen må omräknas till ifråga
varande nationella mynt i runda tal. Omräk
ning av beloppen till nationellt mynt skall ske 
enligt lagen i staten i frt1ga ... 

KAPITEL Il 

Den reviderade konventionens tillämpnings
område 

Artikt'l lll 

Den genom detta protokoil och 1955 ärs 
Haagprotokoll reviderade Warszawakonven
tionen är tillämplig på befordran, som är 
internationell enligt artikel I i konventionen. 
savida avgirngsorten och bestiimmelseorten 
iir beliigna antingen pi1 tvt1 staters territorier. 
vilka stater biträtt detta protokoll. eller ocksä 
p~t territorium tillhi\rande en enda stat. som 
biträtt detta protokoll. sltrramt mellanland-
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CHAPITRE Ill 

Dispositions protocolaires 

Article IV 

Entre les Parties au present Protocole. la 
Convention de Varsovie amendce a La Haye 
en 1955 ct le present Protocole seront consi
deres ct interpretes comme un seul et meme 
instrument et scront denommes Conl'e11tio11 
de \/11r.1·111·ic wnendec å /.11 Hayc en 1955 er 
par le Protocole additionnel n° 2 de Mon/real 
de 1975. 

Articlc \/ 

Jusqu"i1 sa date d'entree en vigw:ur confor
mcmcnt aux dispositions de l'article VII. le 
pn:sent Protocole restera ouvert a la signa
turc de tous les Etats. 

Arricle VI 

I. Le present Protocole sera soumis a la 
ratifo.:ation des Etats signataircs. 

2. La ratification du present Protocolc par 
un Etat qui n·est pas partie a la C:onvention 
de Varsovie ou i1 la Convention de Varsovie 
amendee ;I La Haye en 1955 cmporte adhe
sion i1 la Co111·e111io11 de \/arsoi·ie amendee il 
la lluyc ('/I 1955 et />lir le Protocolc udditio11-
11e/ 11° 2 de Mo111real de 1975. 

3. Les instruments de ratification seront 
deposes aupres du Gouvernemcnt de la Re
publique populairc de Pologne. 

Article VII 

I. Lorsque le present Protocole aura reuni 
les ratifications de trente Etats signataires. il 
entrera en vigueur entre ces Etats le quatre
vingt-dixiemc jour apres le depöt du tren
ticme instrument de ratification. A l'egard de 
chaque Etat qui le ratifiera par la suite. il 
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme 
jour apres le depöt de son instrument de 
ratitication. 

2. Des son entree en vigueur. le present 
l'rotocole sera cnrcgistre aupres de l'Organi
satitlll des Nations Unies par le Gouverne
menl de la Republique populairc de Pologne. 
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tcrritory of another State. 

CHAPTER 111 

Final clauses 

Article IV 

As hetween the Parties to this Protocol. the 
Warsaw Convention as amendcd at The 
Hauge in 1955 and this Prntocol shall be read 
and interpreted together as one singlc instru
ment and shall be known as thc Warsaw 
Com·ention as amended ar The Hagtie, 1955. 
and by Additional Prvtocol No. 2 <~f' Mon
treal. 1975. 

Arricle V 

Until the datc on which this Protocol 
comes into force in accordance with the 
provisions of Article VII. it shall remain open 
for signature hy any State. 

Article VI 

l. This Protocol shall be subject to ratifica
tion by the signatory States. 

2. Ratification of this Protocol by any State 
which is not a Party to the Warsaw C:onvcn
tion or by any State which is not a Party to 
the Warsaw Convention as amcnded at The 
Hague. 1955, shall have the effect of acces
sion to the Warsaw Convention as amended 
af The Hague, 1955. and hy Additional Pro
tocol No. 2 o.f Montrea/, 1975. 

3. The instruments of ratification shall be 
dcposited with the Government of the Polish 
People's Republic. 

Article VII 

I. As soon as thirty signatory States havc 
deposited their instruments of ratification of 
this Protocol. it shall come into force 
between them on the nineticth day after the 
deposit of the thirtieth instrument of ratifica
tion. It shall come into force for each State 
ratifying thereafter on the ninetieth day after 
the deposit of its instrument of ratification. 

2. As soon as this Protocol . comes into 
force it shall be registered with the United 
Nations by the Govcrnment of the Polish 
People"s Republic. 
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ning avses skola iiga rum på annan stats 
territorium. 

KAPITEL 111 

Slut bestämmelser 

Artikel IV 

Mellan statt:r som biträtt detta protokoll 
skall Warszawakonventionen med i Haag ftr 
1955 beslutadt: ändringar och dt:tta protokoll 
betraktas och tolkas säsom ett enda instru
ment. kallat Wars::.a 11·ako11 re11 t io11e11, rericle
rad i llaag 1955 och genom tilliiggsprotokoll 
2 i Montreal 1975. 

Artikel V 

Intill den dag detta protokoll träder i kraft 
enligt bestämmelserna i artikel VII skall det 
stå öppet för undertecknande av alla stater. 

Artikel \// 

I. Detta protokoll skall ratificeras av de 
stater som undertecknat det. 

2. Ratifikation av detta protokoll av stat 
som icke biträtt Warszawakonventionen eller 
av stat som icke bitriitt Warszawakonven
tionen med i Haag ifr 1955 beslutade ändring
ar. innebär anslutning till Wars::.mrnkom·e11-
tio11c11, reridcrad i Haag 1955 och genom 
1illäggsproto/...oll 2 i A1011tr<'1il 1975. 

3. Ratitikationsinstrumenten skall depo
neras hos Folkrepubliken Polens regering. 

Artikel \il/ 

I. Dt1 trettio av de stater som undertecknat 
detta protokoll deponerat sina ratifikations
instrument. skall protokollet träda i kraft 
mellan dessa stater på nittionde dagen efter 
depositionen av det trettionde ratilikations
instrumentet. För stat som senare ratificerar 
protokollet skall det träda i kraft på nittionde 
dagen efter det dess ratifikationsinstrument 
deponerades. 

2. Så snart detta protokoll träder i kraft. 
skall det registreras hos Förenta Nationerna 
genom Folkn:publiken Polens rcgt:ring. 
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Articlc \//// 

I. Apres son entn!e en vigueur. le present 
Protocole scra ouvert i1 !'adhesion de tout 
Etat non signataire. 

2. L "adhesion au present Protocolc par un 
Etat qui n 'est pas partie a la Convcntion de 
Varsovie ou par un Etat qui n "est pas partic cl 
la Convention de Varsovie amendee a La 
Haye en 1955 emporte adhesion i1 la Com·e11-
tio11 de \/arsm·ie lllllt'lllfre tl La Haye en 1955 
el par le Protocole additionnel 11° 2 de Alon
trt;al de 1975. 

3. Les instruments d'adhcsion seront dc
poses auprcs du Gouverncment de la Repub
lique populaire de Pologne el produiront 
leurs effets le quatre-vingt-dixieme jour apres 
la date de lcur dcpöt. 

Articlc IX 

I. Toute Partie au present Protocole 
pourra le denoncer par une notilication faite 
au Gouvernement de la Republique populaire 
de J>ologne. 

2. La dcnonciation produira ses effets six 
mois apres la date de n!ccption par le Gou
vernement de la Repuhliquc populaire de 
Pologne de la notitication de la denonciation. 

3. Entre les Parties au present Protocole. 
la denoneiation de la Convention de Varsovie 
par l"une d'elles en vertu de l"article 39 de 
ladite Convention ou du Protocole de La 
llaye en vertu de rarticle XXIV dudit Proto
cole ne doit pas etre interpretee comme une 
dcnonciation de la Com·ention de \iarso1·ie 
amend1;e tl La Haye en 1955 el par le Proto
cole additionnel n° 2 de Mon/real de 1975. 

Articlc X 

Il ne sern admis aucune reserve au present 
Protocole. Toutefois. tout Etat pourra :'1 tout 
moment declarer par notitication faite au 
Gouvernement de la Republique populaire de 
Polognc que la Convcntion amcndce par le 
present Protocolc nc s'appliquera pas au 
transport de personnes. de marchandises el 
de hagages cffcctuc pour ses autorites mili
taires ~1 bord d"aeronefs immatricules dans 
lcdit Etat et dont la capacite enticrc a ete 
rcscrvce par ces autorites ou pour le compte 
de cellcs-ci. 

62 

Article \//// 

I. This Protocol. afkr it has come into 
fon:e. shall he open for accession hy any non
signatory State. 

2. Accession to this Protocol by any State 
which is not a Party to the Warsaw Conven
tion or by any State which is not a Party to 
the Warsaw Convention as amended at The 
Hague, 1955. shall have the effect of acces
sion to the War.1·aw Conl'ention as amended 
at The Hague, 1955, and hy Additional Pro
tocol No. 2 of Mon trea/, 1975. 

3. Accession shall be effected by the depo
sit of an instrument of accession with the 
Government of the Polish People's Republic 
and shall take effect on the ninetieth day after 
the deposit. 

Article IX 

I. Any Party to this Protocol may de
nounce the Protocol by notification adressed 
to the Government of the Polish People's Re
public. 

2. Denunciation shall take effect six 
months after the date of receipt by the Gov
ernment of the Polish People"s Republic of 
the notification of denunciation. 

3. As between the Parties to this Protocol, 
denunciation by any of them of the Warsaw 
Convention in accordance with Article 39 
thereof or of The Hague Protocol in accor
dance with Article XXIV thereof shall not he 
construed in any way as a denunciation of the 
Warsal\' Co11l'e11tion as amended at The 1/11-
gue, 1955, and hy Additional Protocol No. 2 
1!f'A1ontreal, 1975. 

Article X 

No reservation may be made to this Proto
col except that a State may at any time 
declare by a notification addressed to the 
Government of the Polish People's Republic 
that the Convention as amended by this Pro
tocol shall not apply to the carriage of per
sons, cargo and baggage for its military auth
orities on aircraft, registered in that State, the 
whole capacity of which has been reserved 
by oron behalf of such authorities. 
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Anikd VIII 

1. Efter det att detta protokoll lriitt i kraft. 
skall det st[t öppet för anslutning av varje stat 
som icke undertecknat det. 

2. Anslutning till detta protokoll av stal 
som icke biträtt Warszawakonventionen eller 
av stat som ickc biträtt Warszawakonvcn
tionen med i Haag ?1r 1955 beslutade ändring
ar. innebär anslutning till Wars;.awak11111·e11-
1 i1111e11. re1·iclerwl i Il aag 1955 och ge1111111 
1il/iiggspro1nk11/l 2 i ;\1011/real 1975. 

3. Anslutning sker genom att anslutnings
instrument deponeras hos Folkrepubliken 
Polens regering och frtr verkan på nittionde 
dagen efter depositionen. 

Artikel IX 

I. Vai:ic stal som biträtt detta protokoll mt1 
säga upp det genom undcrriittclse till Folkre
publiken Polens regering. 

2. Uppsägningen triider i kraft sex miina
der efter den dag d11 Folkrepubliken Polens 
regering mottog undcrriittelsen om 
uppsiigning. 

3. Mellan stater som biträtt detta protokoll 
skall uppsägning av Warszawakonventionen 
som n:igon av dem företagit enligt artikel 39 i 
konventionen, eller uppsägning av Haagpro
tokollel enligt dess artikel XXIV icke anses 
innebära uppsiigning av Wars;.uwakv111·e11-
ti1111e11. re1·icfcrad i llaag 1955 och genom 
tilliiggspro1okvll 2 i A11111tre11/ 1975. 

Artikel X 

Mol detta protokoll mil reservation icke 
göras. Dock f<'1r en stat niir som helst genom 
underrättelse till Folkrepubliken Polens rege
ring förklara att den genom detta protokoll 
ändrade konventionen, icke skall gälla i frt1ga 
om befordran av personer. gods och resgods. 
~om utföres för dess militiira myndigheter 
rned luftfartyg. som iir registrerade i den 
staten och vilkas hela lastförmf1ga reserverats 
av dessa myndigheter eller för deras riikning. 
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Article XI 

Le Gouvernement <le la Republique popu
laire <le Pologne informera rapi<lement tous 
les Etats parties a la Convention <le Varsovie 
ou å la<lite Convention telle qu'amendee. 
tous les Etats qui signeront le prese:nt Proto
cole ou y adhereront, ainsi que !'Organisation 
<le I' Aviation civile internationale. de la <late 
de chaque signature. <le la date du <lepöt de 
chaque instrument <le ratification ou d"adhe
sion. <le la <late <l "entree en vigueur du pre
sent Protocole ainsi que <le tous autres ren
seignements utiles. 

Article XII 

Entre les Parties au present Protocole qui 
sont cgalcment Parties a la Convention. com
plementaire ~l la Convention <le Varsovic 
pour l'unification de certaines regles relatives 
au transport aerien international effectue par 
une personne autre que le transporteur con
tractuel. signce ~1 Guadalajara le 18 sep
tembre 1961 (ci-apres dcnommce " Conven
tion de Guadalajara "l. toute rfference a la 
"Convention de Varsovie » contenue dans la 
Convention de Guadalc\iara s'applique a la 
C11m·e11ti1111 de \111r.1·m·ie a111e11d1;e å La Haye 
en 1955 et par le Protocole additionnel 11° 2 de 
/'..fontn;al de 1975. Jans les cas ml le transport 
effectue en vertu du contrat mentionne au 
paragraphe b) de l'article premier de la Con
vention de Guadahtjara est regi par le present 
Prntocole. 

Article XIII 

Le pn.:sent Protm:olc restera ouvert å la 
signature au sicge de !'Organisation de 
l'Aviation civile intcrnationalc jusqu'au ler 
janvier 1976, puis. jusqu'a son entrce en vi
gueur en vertu de l'article VII, au Ministere 
des Affaires etrangeres du Gouvernement de 
la Rcpublique popula.ire de Pologne. L 'Or
ganisation de I' A viation civile internationale 
informera rapidement le Gouvernement de la 
Republique populaire de Pologne de toute 
signature et de la date de celle-ci pendant la 
periode au cours de laquelle le Protocole sera 
ouvert ~1 la signature au siege de !'Organisa
tion de l'Aviation civile internationale. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires sous
signes. dument autoriscs, ont signe le present 
Protocole. 
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Article XI 

The Government of the Polish Peoplc's 
Repuhlic shall promptly inform all States 
Parties to the Warsaw Convcntion or to that 
Convention as amended. all signatory or ac
ceding States to the present Protocol. as well 
as thc lnternational Civil Aviation Organiza
tion. ofthe date ofeach signature. the date of 
deposit of each instrument of ratilication or 
accession. thc <late of coming into fon:e of 
this Protocol. and othcr relevant information. 

Article XII 

As hetween the Parties to this Protocol 
which are also Parties to the Convention, 
Supplernentary to the Warsaw Convcntion. 
for the U nification of Certain Rules Relating 
to lnternational Carriagc hy Air Pc1formcd 
hy a Person Other than the Contracting Car
rier. signe<l at Guadahtjara on 18 September 
1961 (hereinafter referred toas the '"Guadala
jara Convention") any rcfcrencc to the "War
saw Convention" contained in the Guadala
jara Convention shall include rcfcrcnce to the 
Warsalt' Co111·e11tio11 as amended m The Ha
Rlll', 1955. and hy Additional Protocol No. 2 
<~f Montreal. 1975. in cascs where the car
riage under thc agrcement referred to in 
Article I, paragraph h l of the Guadalajara 
Convention is governed by this Protocol. 

Article XIII 

This Protocol shall rcmain open for signa
turc until I January 1976 al thc Head4uarters 
of thc lnternational Civil Aviation Organiza
tion and thcreafter until it comes into forcc in 
acrnrdancc with Article VII at the Ministry 
for Foreign Affairs of the Polish Peoplc ·s 
Republic. The lnternational Civil Aviation 
Organization shall promptly infmm thc Go
vemment of the Polish People 's Republic of 
any signature and thc datc thcreof du ring the 
lime that thc Protocol shall hc opcn for 
signaturc at the Headquarters of thc lnterna
tional Civil A viation Organization. 

In wltness whercof the undcrsigned Pleni
potentiaries. ha ving hecn duly authorized. 
have signed this Protocol. 
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Artikel XI 

Folkrepubliken Polens regering skall ome
delbart undcrrälla alla stater som hiträtt 
Warszawakonvi::ntionen eller Warszawakon
ventionen i reviderat skid.;., liksom även alla 
stater. som undertecknat eller anslutit sig till 
detta protokoll. samt Internationella luftfarts
organisationen om dagen för varje underteck
nande. dagen för deposition av varje ratifika
tions- eller anslutningsinstrument. dagen för 
detta protokolls ikraftträdande llCh andra om
sHindighcter av betydelse. 

Artikel XII 

Mellan stater. som biträtt detta protokoll 
och som biträtt jämväl konventionen utgö
rande tillägg till Warszawakonventionen för 
fastställande av vissa gemensamma bestäm
melser rörande internationell luftbefordran 
som utförs av annan iin den avtalsslutande 
fraktföraren. undertecknad i Guadal~~jara den 
18 september 1961 (härefter kallad "Guadala
jarakonventionen" ). skall varje hiinvisning i 
Guadalajarakonvcntioncn till "Warszawa
konventionen'" anses inncfalla hänvisning till 
Wars::.awt1kom·emio11cn, rei·iderad i flt1ag 
1955 och genom tilliiggsprotokoll 2 i Afon
trca/ 1975. i de fall där befordringen under det 
avtal som omnämns i artikel I första stycket 
bl i Guadalajarakonventionen regleras av det
ta protokoll. 

Artikel XIII 

Della protokoll skall stå öppet för under
tecknande intill den I januari 1976 vid Inter
nationella luftfartsorganisationens huvud
kontor och därefter till dess det träder i kraft 
enligt artikel VII hos Folkrepubliken Polens 
utrikesministerium. Internationella luftfarts
organisationen skall omedelbart underrälla 
Folkrepubliken Polens regering om varje un
dertecknande och dagen därför under den tid 
protokollet stf1r öppet för undertecknande vid 
Internationella luftfartsorganisationens hu
vudkontor. 

Till bekräftelse härav har undertecknade 
bcfullmiiktigade me<l stöd av behöriga full
makter undertecknat detta protokoll. 

5 Ri/.:sdagl'n 1977/78. I sam/. Nr 70 
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Fait it Montreal le vingt-cinquieme jour du 
rnois de scpternbre de l'annee 1975 .. en quatre 
textcs authentiqucs rediges dans ks langues 
frarn;aisc. anglaise. espagnole et russe. En 
cas de divergence. le tcxtc en languc fran
c;aise. la languc dans laquelle la Convention 
de Varsovie du 12 oetohrc 1929 avait ete 
redigce. fera foi. 
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Done at Montreal on thc twcnty-fifth day 
of the rnonth of September of thc ycar Onc 
Thousand Nine Hundred and Seventy-five in 
four authentic texts in thc English. French. 
Russian and Spanish languages. In the case 
of any inconsistency. the text in the French 
language, in which language the Warsaw Con
vention of 12 Octobcr 1929 was drawn up. 
shall prevail. 
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Som skedde i Montreal den 25 september 
1975 i fyra autentiska texter upprättade på 
engelska. franska. ryska och spanska språ
ken. Vid skiljaktighet mellan texterna skall 
den text som upprättats på franska. det språk 
på vilket Warszawakonventionen den 12 ok
tober 1929 avfattats. äga vitsord. 
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Bilaga 3 

Protocol to the International Convention 
on Civil Liability for Oil PoHution Da
mage, 1969 

The Parties to the present Protocol. 
Being Parties to the Intcrnational Conven

tion on Civil Liability for Oil Pollution Da
mage. done al 13russels on 29 November 1969: 

Have agreed as follows: 

A.rticle I 

ror the purpose of the present Protocol: 
I. ·Tonvention·· means the lnternational 

Convention on Civil Liability for Oil Pollu
tion Damage. 1969. 

2. "Organization" has the same meamng 
as in the Convention. 

3. ··secretary-General" · means the Secre
tary-General of the Organization. 

A.rticle Il 

Artidc V of the Convention is amended as 
follows: 

( 1) Paragraph 1 is replaced by thc follow
ing lcxt: 

"The owner or a ship shall be entitled to 
limit his liability under this Convention in 
respect of any one incident to an aggregate 
amount of 133 units of account for each ton of 
the ship's tonnage. However. this aggregate 
amount shall not in any event excced 14 
million units of account. .. 

12 J Paragraph 9 is rcplm:ed by the follow
ing text: 

9 (ai The "unit of account" rderred to in 
paragraph I of this Artide is thc Special 
Drawing Right as defined hy the lnternational 
Monetary Fund. The amounts mcntioncd in 
paragraph I shall be converted into the natio
nal currency of the State in which the fund is 
heing constituted on the basis of the value of 
that curre111.:y by rel"erem.:e to the Special 

Protocole de la Convention internationale 
de 1969 sur la responsabilite civile pour 
les dommages dus a la pollution par les 
hydrocarbures 

Les Parties au present Protocok. 
Etant Parties it la Convention internationa

lc sur la responsabilite civile pour les dom
mages dus it la pollution par les hydrocar
bures. faite a Bruxelles le 29 nnvembre 1969. 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article I 

Aux fins du pn:sent Protocole : 
I. ,. Convention ,. signifie la Convcntion 

internationale de 1969 sur la responsabilite 
civile pour les dommages dus å la pollution 
par les hydrocarbures. 

2. ·· Organisation .. a le meme sens que 
dans la Convention. 

3 ... Secretaire general ,. signifie le Secn:
taire general de !'Organisation. 

Article Il 

L' article V de la Convention est modif"ie 
comme suit: 

1 ) Le paragraphe I est remplaee par le 
texte suivant : 

.. Le proprietaire d'un navire est en droit 
de limiter sa responsabilitc aux termes de la 
prcsente Convention a Ull montant total par 
cvenement de 133 unites de compte par (()ll
neau de jauge du navire. Toutefois. ce mon
tant total ne peut en aucun cas exeeder 14 
millions d'unites de compte. ,, 

2) Le paragraphe 9 est remplace par le 
texte suivant : 

9. a) " L 'unite de compte ,, visee au 
paragraphe I du present article est le 
Droit de tirage special tel que defini par le 
Fonds monetaire international. Les montants 
mentionncs au paragraphe I sont convertis 
dans la monnaie nationale de I' Etat dans 
lequel le fonds est constituc sur la base de la 
valeur de ectte monnaic par rapport au Droit 
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(Översättning I 

Protokoll till 1969 års internationella kon
vention om ansvarighet för skada orsakad 
av förorening genom olja 

De föredragsslutamle parterna. 
vilka har tilltriitt den internationella kon

ventionen om ansvarighet för skada llrsakad 
av förorening genom olja. som avslutades i 
Bryssel den 29 november 1969: 

har överenskommit om följande: 

Artikel I 

I uetta protokoll förstiis med: 
I. ""Klinvcntioncn"': 1969 ärs internatio

nella konvention om ansvarighet för skalla 
orsakad av ·förorening genom olja. 

, "Organisation"': detsamma som 
konventionen. 

3. "'Generalsekreterare··: organisationens 
generalsekreterare. 

Artikel Il 

Artikel V i konventionen iindras enligt 
följande: 

(I) första stycket ersiitts med följande 
text: 

"Ägaren av ett fartyg har riitt att hegdinsa 
sin ansvarighet enligt denna konvention för 
en och samma olycka till ett sammanlagt 
belopp av 133 heriikningsenheter per ton av 
fartygets dräktighet. Det sammanlagda be
loppet skall emellertid icke i nhgot fall över
stiga 14 miljoner beräkningsenheter". 

(2) Nionde stycket ersiitts med följande 
text: 

9(al Den "beräkningsenhct ·· som avses i 
första stycket i denna artikel är den särskilda 
dragningsriitkn såsom denna uefinieras av 
Internationella valutafonden. De i första 
stycket niimnda beloppen skall omräknas till 
det inhemska myntslaget i den stat diir fon
den upprättas pa grunuval av detta myntslags 
värde i förhållande till den särskilda drag-
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Drawing Right on the <late of the constitution 
of the fund. The value of thc national cur
rcncy. in lcrms of the Special Drawing Right. 
of a Contracting State which is a memher of 
the lntcrnational Monetary rund. shall be 
calculated in accordancc with the method of 
valuation applicd by thc lnternational Mone
tary Fund in effect at the date in question for 
its operations and transactions. The value of 
the national currcncy. in terms of t he Special 
Drawing Right. of a Contracting State which 
is not a member of the lnternational Monc
tary Fund. shall be calculated in a manner 
determined by that State. 

9 (b) Nevertheless. a Contracting State 
which is not a member of the lnternational 
Monetary Fund and whose law Joes not 
permit the application of the provisions of 
paragraph 9 (a) of this Article may. at the 
time of ratification. acceptance. approval of 
or accession to the present Convention. or at 
any lime thereafter. declare that the limits of 
Iiability provided for in paragraph I lo be 
applied in its tcrritory shall. in respect of any 
one incident. he an aggregate of 2 .000 mone
tary units for cach ton of the ship ·s tonnage 
provided that this aggregate amount shall not 
in any event exceed 2 JO million monetary 
units. The monetary unit rcfen-ed to in this 
paragrah corresponds to sixty-five and a half 
milligrammes of gold of millesimal fineness 
ninc hund red. The eon version of these 
amounts into thc national currcncy sh<1ll be 
made according to the Iaw of the State 
conccrned. 

9 (c) The calculation mentioned in the last 
scntence of paragraph 9 (a) and the conver
sion mentioned in paragraph 9 (bl shall be 
made in such a manner as lo express in the 
national currency of the Contracting State as 
far as possibk thc same real value for the 
amounts in paragraph I as is cxprcssed thcrc 
in units of account. Contracting Statcs shall 
communicatc Lo the dcpositary the manncr of 
calculation pursuanl lo paragraph 9 (al. or 
the result ofthe conversion in paragraph 9 (b) 
as the casc may be. when dcpositing an 
instrument referred to in Articlc IV and 
whcncvcr there isa change in eithcr. 
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Je tirage special a la date de la constitution 
du fonds. La valeur, en Droit de tiragc spe
cial. de la monnaie nationale d'un Etat con
tractanl qui t:st memhre Ju Fonds monetaire 
international. est calculee selon la methode 
J'evaluation appliquec par le Fonds mone
taire international a la <late en question pour 
ses propres operations ct transactions. La 
valeur. t:n Droit Je tirage special, Je la mon
naie nationale J'un Etat contractant qui n'est 
pas membre du Fonds monetaire internatio
nal. est calculcc de la frn;on determinee par 
cet Etat. 

bl Toutcfois. un Etat conlractanl qui n'est 
pas mcmhrc J11 Fonds monetaire intcrnatio
nal et Jont la legislation ne permct pas d 'ap
pliquer les dispositions du paragraphe 9 al du 
present article peut. au moment de la ratilica
tion. de l'acceptalilHL de l'appwbatinn Je la 
presenle Convention Oll de I' adhesion a celle
ci. ou å tout moment par la suitc. declarer 
que la limite de la responsabilite prevue au 
paragraphc I ct applicable sur son territoire 
est fixee. par evenement. a un total Je 2 000 
unites monetaires par lonneau de jauge Ju 
navire. etanl enlendu que ce montant total ne 
<levra en au~un qs cxccdcr 210 millions 
J'unitcs monctaircs. L'unitc monetairc visee 
Jans le present paragraphe correspond i1 
soixante-cinq milligrammcs cl demi d'or au 
titre Je neuf cents millicmcs de fin. La con
version Je ces montants en monnaie natio
nale s' effectue confonnement il la legislation 
de l'Etat en cause. 

cl Le calcul mentionnc i1 la derniere phrase 
Ju paragraphe 9 alet la conversion mention
nee au paragraphc 9 b) Joivenl etre faits de 
fa1:;on i1 exprimer en monnaie nationale Je 
I' Etat contractant la memc valeur reelle. dans 
la mesure Ju possible. quc celle exprimec en 
unites Je comptc au paragraphc I. l .ors du 
depöt J'un instrument vise i1 l'article IV cl 
chaquc fois qu'un changemcnt se pmduit 
Jans leur methoJc Je calcul OU dans la valeur 
de lcur monnaie nationalc par rapport i1 l'un
ite de compte ou i1 l'unitC monetaire. les 
Etats contractants Cl1mmuniquent au dcposi
taire Ieur methodc de calcul conformement 
au paragraphc 9 a). Oll les resultats de Ja 
convcrsion conrormcment au paragraphc 9 
h). selon le cas. 
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ningsriitlen den dag d~1 fonuen uppriittadö. 
Värdet av en fördragsslutande stats nationel
la myntslag uttryckt i siirskilda Jragningsrät
ter skall för stat som iir medlem av Internatio
nella valutafonden, räknas ut enligt den hc
räkningsmetod, som ifri'lgavarande dag till
lämpas av Internationella valutafonden för 
dess verksamhet och transaktioner. Värdet 
av en fördragsslutanue stats nationella 
myntslag uttryckt i siirskilda dragningsrättcr 
skall för stat som inte iir medlem av Interna
tionella valutafonden beräknas pt1 siitt denna 
stat bestämmer. 

9<bi Fi.irdragsslutande stat som inte iir 
medlem av I ntcrnationella valutafonden och 
vars lag inte medger tillämpning av bestäm
melserna i nionde stycket (a) i denna artikel. 
mft dock. vid ratifikationen. antagandet. god
kännandet av eller anslutningen till denna 
konvention eller närhelst därefter förklara att 
de ansvarsgränser. som enligt första stycket 
skall gälla inom dess omrf1de, för en och 
samma olycka skall vara sammanlagt 2 000 
monetära enheter per ton av fartygets driik
tighct dock att Jet sammanlagda hcloppet 
icke i något fall skall överstiga 210 miljoner 
monetära enheter. Den monetära enhet som 
avses i detta stycke motsvarar sextiofem och 
ett halvt milligram guld av niohundra tusen
delars finhet. Omräkningen av dessa belopp 
till nationellt myntslag skall ske enligt ifrt1ga
varande stats lag. 

9(c) Den i sista meningen i nionde stycket 
(a) niimnda beriikningen och den i nionde 
stycket (h) niirnnda omriikningen skall göras 
så att de si't långt mi.~jligt i den fördragsslu
tande statens rnyntslag ger uttryck för samma 
realviirde som det som uttryckts i räkneen
heter i första stycket. Vid deponering av 
instrument som avses i artikel IV och var:ie 
gång ändring görs antingen i beräkningsmeto
den eller i värdet av fördragsslutande stats 
nationella valuta uttryckt i beräkningsenhetcr 
eller monetära enheter, skall den fördragsslu
tande staten underrätta depositarien om den 
metod för beräkning enligt nionde stycket (a) 
som staten tillämpar resp. resultatet av den i 
nionde stycket (b) nämnda omräkningen. 
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Article fil 

I. The present ProtOC(>I shall be open for 
signature by any Statc which has signed the 
Convention or acceded thereto and by any 
State invited to attend the Conference to 
Revise the Unit of Account Provisions of the 
Convcntion on Civil Liability for Oil Pollu
tion Oamage. 1969. held in London from 17 
to 19 November 1976. The ProtOl:ol shall be 
open for signature from I February 1977 to 31 
December 1977 at the Headquarters of the 
Organization. 

2. Suhject to paragraph 4 of this Articlc. 
the present Pnitocol shall be subject to ratifi
cation, acceptance or approval by the States 
which have signcd it. 

3. Suhject to paragraph 4 of this Articlc. 
this Protocol shall be open for accession by 
States which did not sign it. 

4. The present Protocol may be ratified. 
acccptcd. approvcd or accedcd to by States 
Parties to the Convention. 

Article IV 

I. Ratification. acceptance. approval or 
accession shall he effccted hy the dcposit of a 
formal instrument to that effect with the 
Secretary-Gencral. 

2. Any instrument of ratification, accep
tance. approval or accession deposited after 
thc entry into force of an amcndment to the 
present Protocol with rcspect to all existing 
Parties or aftcr the completion of all mea
sures requircd for thc cntry into force of the 
amcndrnent with respcct to all cxi:;ting Par
ties. shall be deemed to apply to the Protocol 
as moditicd by the amendment. 

Article V 

I. The present Protocol shall entcr into 
force for the Statcs which have ratificd. ac
cepted. approvcd or acceded to it on the 
ninetieth day following the datc ;rn which 
eight Statcs including live States each with 
not less than 1.000.000 gross tons of tanker 
tonnage have deposited instruments of ratifi
eation, acceptance. approval or accession 
with the Secrctary-Gencral. 

Article Il/ 

I. Le present Pn1tocole est ouvert i1 la 
signature de tout Etat qui a signe la Convcn
tion ou qui y a adhcrc ct de tout Etat invite ~1 

participer i1 la Conference chargec de rcviser 
les dispositions de la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile pour les dommages 
dus a la pollution par les hydrocarbures. 
tenue a Londres du 17 au 19 novembre 1976. 
Le Protocole est ouvert il la signature du ler 
fevrier 1977 au 31decembre1977 au siege de 
!'Organisation. 

2. Sous reserve dcs dispositions du para
graphe 4 du present article. le present Prot1.l
colc est soumis a la ratification. it l'accepta
tion 011 it l'approhation des Etas qui l'ont 
signe. 

3. Sous reserve des dispositions du par;1-
graphe 4 du present article. les Etats qui 
n' ont pas signc le present Protocole peuvent 
y adherer. 

4. I .es Etats Parties i1 la Convention peu
vent ratifier. accepter ou approuver le pre
sent Protocole. ou y adherer. 

Arricle /\i 

I. La ratification. l'acceptation. l'approba
tion ou I' ad hcsion s' effectuent par le dep(ll 
d'un instrument en bonne et due formc a cet 
effet aupres du Secretaire general. 

2. Tout instrument de ratification. d'accep
tation, d'approbation ou d'adhesion. dcposc 
apres l'entree en vigueur d'un amendement 
au present Protocole a I' egard de toutes les 
Parties existantes ou apres I' accomplisse
ment de toutes les mesures requises pour 
l'entree en vigueur de l'amcndement il 
l'egard desditcs Parties. est reputc s'appli
quer au Protocole modific par l'amendement. 

Article V 

I. Le present Protocole entre en vigueur <i 
l'egard des Etats qui l'ont ratifie. acceptc ou 
approuve, ou qui .y ont adhere. le quatre
vingt-dixieme jour apres la date a laquelle 
huit Etats. dont cinq ayant chacun au moins I 
million de tonneaux dejauge brute en navires
citemes, ont depose un instrument de ratiti
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'ad
hesion aupres du Secretaire general. 
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Artikel /JJ 

I. Detta protokoll är öppet för underteck
nande av alla stater som har undertecknat 
eller anslutit sig till konventionen och av alla 
stater som inbjudits att närvara vid den kon
ferens för revision av bestiimmelscrna om 
räkneenhet i 1969 års internationella konven
tion om ansvarighet för skada orsakad av 
förorening genom olja. som hölls i London 
frän den 17 till den 19 november 1976. Proto
kollet är öppet för undertecknande frän den I 
februari 1977 till den 31 december 1977 vid 
organisationens huvudkontor. 

2. Med iakttagande av vad som föreskrives 
i fjärde stycket i denna artikel skall detta 
protokoll bli föremål för ratifikation. antagan
de eller godkännande av de stater som har 
undertecknat det. 

3. Med iakttagande av vad som föreskrives 
i fjärde stycket i denna artikel skall detta 
protokoll vara öppet för anslutning av stater 
som inte har undertecknat det. 

4. Detta protokoll fär ratificeras. antagas. 
godkännas eller bli föremål för anslutning av 
stater som tillträtt konventionen. 

Artikel IV 

I. Ratifikation. antagande. godkännande 
eller anslutning skall verkställas genom de
ponering hos generalsekreteraren av ett i 
behörig form upprättat instrument. 

2. Instrument angående ratifikation. anta
gande. godkännande eller anslutning som de
ponerns efter det en ändring av detta proto
koll trätt i kraft i förhällande till alla parter 
som dfl är fördragsslutande. eller efter det 
alla åtgärder vidtagits som e1fon.lras för 
ikrafttriidande av ändringen i förhallande till 
nämnda parter. skall anses gälla protokollet i 
dess ändrade lydelse. 

Artikel V 

I. Detta protokoll triider i kraft för stater 
som har ratificerat. antagit. godkänt eller 
anslutit sig till detsamma på nittionde dagen 
efter den dag då åtta stater. av vilka fem skall 
var för sig ha ett tanktonnage om minst en 
miljon bruttoregisterton. hos generalsekrete
raren deponerat instrnment angtlcnde ratifi
kation. antagande. godkännande eller 
anslutning. 
6 Riksdagen 1977/78, I sam/. Nr 70 
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2. For each State which subsequently rati
fies. accepts. approves or accedt:·s to it. the 
present Protocol shall enter into force on the 
ninetieth day after the deposit by such State 
of the appropriate instrument. 

Anicle \// 

I. The present Protocol may be de
nounced by any Party at any time after the 
date on which the Protocol enters into force 
for that Party. 

2. Denunciation shall he dTected by the 
deposit of an instrument to that effect with 
the Secretary-General. 

3. Denunciation shall take effect one year. 
or such longer period as may he :'pecified in 
thc instrument of denunciation. after its dc
posit with the Secretary-General. 

Article \/Il 

I. A Conference for the purpme of revis
ing or amending the present Protocol may be 
convened hy the Organization. 

2. The Organization shall convene a Con
fcrence of Parties to the present Protocol for 
the purpose of revising or amending it at the 
request of not less than one-third of thc 
Parties. 

Ar1icle \//// 

I. The present Protocol shall be deposited 
with the Secretary-General. 

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

present Protocol or acceded thereto of: 

(i) each new signature or deposit of an 
instrument together with the date thereof: 

(ii) the date of entry into force of the 
present Protocol: 

!iii) the deposit of any instrument of 
denunciation of the present Protocol to
gether \lith the date on which the denun
ciation !akes effect: 

(iv) any amendments lo the present 
Protocol: 

(b) transmit certilied true copics of the 
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Pour chacun des Etats qui ratifient. 
accepten!. aprouvent le present Pnitocnle nu 
y adhcrent ulterieurement. cclui-ci entre en 
vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres le 
depöt par cet Etat de I' instrument approprie. 

Article \// 

I. Le present Protocole peut ctre denonce 
par l'une quelconque des Parties it tout mo
ment a compter de la date it laqucllc il entre 
en vigueur a l' cgard de cette Partie. 

2. La denonciation s'effectue par le depöt 
d'un instrument a cet effet aupres du Secn~
taire general. 

3. La denonciation prend effet un an aprcs 
la date du depöt de l'instrument auprcs du 
Secretaire general ou a l'cxpiration de toute 
periode plus longue qui pourrait ctrc speci
fiee dans cet instrument. 

Article \il/ 

I. L'Organisation peut convoqucr une con
terence ayant pour objet de reviser ou 
d'amcnder le present Protocole. 

2. L'Organisation convoque une conter
ence des Parties au present Protocole ayant 
pour objet de le reviser ou de l'amender, :'t la 
dcmande du tiers au moins dcs Parties. 

Anicle VIII 

I. Le present Protocole est depose auprcs 
du Secretaire general. 

2. Le Sccretairc general : 
a) informe tous les Etats qui ont signe le 

present Protocolc ou y ont adhere : 

i) de toute signature nouvelle ou de tout 
dcpöt d'instrumcnt nouveau. ainsi que de 
la date <i laquelle cettc signature ou ce 
dcpöt sont intervenus: 

ii) de la date d'entrce en vigucur du 
present Protocole: 

iii) du depöt de tout instrnment de de
nonciation du present Protocolc, ainsi que 
de la date a laquelle la denonciation prend 
effet: 

iv) de tout amen dement au present 
Prntocole: 
h) tran smet des copies certifiees conformes 
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2. För stal som vid senare tidpunkt ratifi
cerar. antager. godkänner eller ansluter sig 
till delta protokoll triider det i kraft på nit
tionde dagen efter den dag da denna stat 
deponerat vederbörligt instrument. 

Artikd VI 

I. Detta protokoll för uppsägas av part niir 
som helst efter det att del lriill i kraft för 
partens vidkommande. 

2. Uppsiigning skall verkställas genom de
ponering av ell uppsägningsinstrumenl hos 
generalsekreteraren. 

3. Uppsiigning träder i kraft ett år efter den 
dag dt1 instrumentet deponerades hos gene
ralsekreteraren eller vid den senare tidpunkt 
som anges i uppsägningsinstrumentel. 

Artikel VII 

I. Organisationen har rätt all sammankalla 
en konferens för att revidera eller ändra detta 
protokoll. 

2. Organisationen skall på begäran av 
minst en tredjedel av de fördragsslutande 
parterna sammankalla en konferens bestäen
dc av dessa parter för att revidera eller ändra 
delta protokoll. 

Artikel VIII 

I. Detta proll)koll skall deponeras hos 
generalsek rderaren. 

2. Generalsekreteraren skall: 
(a) underriitta alla stater som har under

tecknat eller anslutit sig till detta protokoll 
om: 

(i) var:k nytt undertecknande eller ny 
deponering av instrument samt dagen 
hiirför: 

(ii l dagen för delta protokolls 
ikrafttriidande: 

(iii) var:je deponering av instrument inne
bärande uppsiigning av detta protokoll jäm
te dagen di1 uppsägningen träder i kraft: 

(iv) alla iindringar i delta protokoll: 

(b) överfamna bestyrkta avskrifter av detta 
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rresent Protocol to all States which have 
signcd the rresent Protocol or acccdcd 
thercto. 

Article IX 

As soon as the rrescnt Protocol cnters into 
forcc. a certified truc copy thcreof shall be 
transmitted by the Sccretary-Gcneral to the 
Secrctariat of the United Nations for registra
tion and publication in accordance with Artic
le 102 ofthe Charter ofthe United Nations. 

Anicle X 

The present Protocol is established in a 
single original in thc English and French 
languages, both texts being equally authcn
tic. Official translations in the Russian and 
Spanish languages shall be prerarcd and de
rosited with thc signed original. 

Done at London this nineteenth day of 
November onc thousand nine humlrcd and 
seventy-six. 

In witness whereof the undersigned being 
duly authorized for that purposc have signed 
the present Protocol. 
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du pre~ ·~nt Protocole ~1 tous les Etats qui ont 
signe le present Prntocole ou y ont adherc. 

Artide IX 

Des l'entree en vigueur du present Proto
cole, le Secretaire general en transmet une 
copie ccrtitiee conforme au Sccrctariat de 
!'Organisation <les Nations Unies en vue de 
son enrcgistremcnt ct de sa rublication con
formement a I' Article 102 de· la Charte des 
Nations Unies. 

Article X 

Le present Protocolc est ctabli en un scul 
excmrlaire original en langucs anglaise et 
fra111;aisc. les deux tcxtcs faisant egalcmcnt 
foi. Il en est Ctahli des traductions officielles 
en langues espagnole et russe qui sont 
deposees avec I' exem.,iaire original revetu 
des signatures. 

Fait a Londres ce dix-neuf novembre mil 
neuf cent soixante-seize. 

En foi de quoi les soussignes, dument au
torises a cet effet, ont signe le present Proto
cole. 
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protokoll till alla stater som har undertecknat 
protokollet eller anslutit sig till det. 

Artikel IX 

Så snart detta protokoll har trätt i kraft 
skall en bestyrkt avskrift av uetsamma av 
generalsekreteraren överlämnas till Fön:nta 
N ationemas sekretariat för registrering och 
offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta 
Nationernas stauga. 

Artikel X 

Detta protokoll är upprättat i ett enua 
originalexemplar pt1 engelska och franska 
språken. vilka båda texter äger lika vitsord. 
Officiella översättningar till ryska och 
spanska språken skall utarbetas och depo
neras tillsammans med det undertecknade 
originalet. 

Som skedde i Lonuon den 19 november 
1976. 

Till bekräftelse härav har undertecknade. 
därtill vederbörligen befullmäktigade under
tecknat detta protokoll. 
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/Ji/11g11 4 

Protocol to the International Convention 
on the Establishment of an lntiernational 
Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage, 1971 

The Parties lo lhe present Prolocol. 
Having considered the lnternational Con

vention on the Establish1rn:nl of an lnterna
tional Fund for Compensation for Oil Pollu
tion Damage. done al l3n1ssi;·ls on 18 
December 1971; 

Have agreed as follows: 

Ar1icle I 

For the purpose of the present Protocol: 
I. "Convention" means the lnternational 

Convention on the Establishment of an lnter
national Fund for Compensation for Oil Pol
lution Damage. 1971. 

2. "Liability Convention"' has the same 
meaning as in lhe Convention. 

3. "Organization" has the same meaning 
as in lhc Convcntion. 

4. "Secretary-General"' means the Secre
tary-General of the Organization. 

Ar!icle Il 

Article I. paragraph 4 of the Convention is 
rcplaccd by the following text: 

··unit of A.:count" or "Monetary Unit"' 
mcans the unit of a.:count or monetary unit as 
the rnse may be. refcrrcd to in A11icle V of 
the Liability Convention. as amended by the 
Protocol thereto adopted on 19 November 
1976. 

Ariicle fil 

The amounts refrrred to in the Conventic.01 
shall wherever they appear be amended as 
follows: 

(a) Articlc 4: 
<il "450 million francs" 1s replaccd hy 
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Protocole de la Convention internationale 
de 1971 portant creation d'un fonds inter
national d'indemnisation pour les dom
mages dus å la pollution par les hydrocar
bures 

Les Parties au present Protocole. 
Ayant examine la Convention internalion

alc portant crcation d 'tm fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus i1 la 
pollution par les hydrocarbures. faite i1 Brux
elles le 18 decembre 1971. 

Sont convenues de ce qui suit: 

Article I 

Aux lins du present Protocolc: 
I ... Convention ., dcsigne la Convention 

internationale Je 1971 portant creation d'un 
fonds international d 'indemnisation pour les 
dommages dus <i la pollution par les 
hyJrocarhures. 

2." Convention sur la responsabilite ,. ale 
meme sens que dans la Convention. 

3 ... Organis<ition ,. a le meme sens 4ue 
dans la Convention. 

4 ... Seeretaire general " dCsigne le Secn~
taire general de !'Organisation. 

Article Il 

Le paragraph 4 de l'article premier Je la 
Convention est remplaec par le texte suivanl: 

Par .. unite de eompte " ou .. unitc mone
taire ». on entend runite Je compte ou l'un
ite monetaire. se lon le cas. visee it l'article V 
de la Convcntion sur la responsabilite. telle 
qu 'elle a ete modifee par le Protowle adopte 
le 19 novembre 1976. 

Article I Il 

Partout oi1 ils apparaissent. les montants 
vises dans la Convention sont modilies 
comme suit: 

a) <'1 rarticle 4: 
i) " 450 millions de francs ,, est rem-
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(Översättning) 

Protokoll till 1971 års internationella kon
vention om upprättandet av en internatio
nell fond ror ersättning av skada orsakad 
av förorening genom olja 

De fördragsslutande parterna. 
vilka har tagit i betraktande den internatio

nella konventionen om uppriittandet av en 
internationell fond för ersättning av skada 
orsakad av förorening genom olja vilken kon
vention avslutades i Bryssel den 18 december 
1971: 

har överenskommit om följande: 

Artikel I 

I detta protokoll först[1s med: 
I. "Konventionen": 1971 ars internatio

ndla konvention om upprättandet av en in
ternationell fond för ersättning av skada orsa
kad av förorening genom olja. 

2. "Ansvarighetskonvention · ·: detsamma 
som i konventionen. 

3. "'Organisation": detsamma som 
konventionen. 

4. "Generalsekreterare .. : organisationens 
generalsekreterare. 

Arrikel 11 

fjiinle stycket i artikel I i konventionen 
ersätts med följande text. 

Med "beräkningsenhet"' eller "monetiir 
enhet .. förstås allt efter omständigheterna 
den heriikningsenhet eller den monetiira en
het som avses i artikel V i ansvarighetskon
ventionen i dess lydelse enligt det den 19 
november 1976 antagna protokollet. 

Artikel 111 

De belopp som avses i konventionen skall 
var de än förekommer ändras pa följande 
siitt: 

la) I artikel 4: 
(i) "450 miljoner francs" ersätts med 
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"30 million units of account or 450 million 
monctary units": 

<ii> "900 million francs" is rcplaccd by 
"60 million units of account or 900 million 
monetary units". 
(b) In Article 5: 

(il .. 1.500 francs .. is replaccd by "100 
units of account or 1.500 monetary units .. : 

<ii) "125 million francs" is replaccd by 
"8.333.000 units of account or 125 million 
monetary units": 

(iii) '"2.000 francs" is replact:·d by" 133 
units of account or 2.000 monetary units": 

(iv) '"210 million francs" is n:placed by 
"14 million units of account or :~ 10 million 
monctary units": 
(c) In Article 11. '"75 million francs" is 

replaccd by .. 5 million units of account or 75 
million monetary units". 

(dl In Article 12. '"15 million francs" is 
replaced by "I million units of account or 15 
million monctary units". 

Article IV 

I. The present Protocol shall be opcn for 
signature by any State which has signed the 
Convention or acccdcd thcrcto and by any 
Statc invited to attend the Confcrcncc to 
Revise the Unit of Account Provisions in the 
lnternational Convention on the Establish
ment of an lntemational Fund for Compensa
tion for Oil Pollution Damage. I 971. held in 
London from 17 to 19 November 1976. The 
Protocol shall be opcn for signature from I 
February 1977 to 31 December 1977 at the 
Headquarters of the Organization. 

2. Subject to paragraph 4 of this Article. 
the present Protocol shall be subject to ratifi
cation. acccptancc or approval by the States 
which have signed it. 

3. Subject to paragraph 4 of this Article. 
this Protocol shall be open for accession by 
States which <lid not sign it. 

4. The present Protocol may be ratified, 
accepted. approved or acceded to by the 
States Parties to the Convention. 
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place par" 30 millions d'unites de compte 
ou 450 millions d'unites monetaircs ,. : 

ii l " 900 millions de francs " est rem
place par .. 60 millions d'unites de compte 
ou 900 millions d'unites monetaircs ., : 
b) a l'article 5: 

i) « I 500 francs " est remplace par 
" 100 unites de compte ou I 500 unites 
monetaires »: 

ii) " 125 millions de francs » est rem
place par " 8 333 000 unites de compte ou 
125 millions d'unites monetaires ·": 

iii) ,. 2000 francs ,, est rcmplace par 
" 133 unites de compte ou 2 000 unites 
monetaircs »: 

iv} " 210 millions de francs" est rem
place par" 14 millions d'unites de compte 
ou 210 millions d'unites monetaires »: 
c) a l"article 11. " 75 millions de francs ,, 

est remplace par ,, 5 millions d'unites de 
compte ou 75 millions d"unites monetaires ,, : 

d) a l'article 12, " 15 millions de francs » 

est remplace par " I million d'unites de 
compte ou 15 millions d'unites monetaires ,._ 

Article IV 

I. Le present Protocole est ouvert a la 
signature de tout Etat qui a signe la Conven
tion ou qui y a adhere et de tout Etat invite a 
participer å la Confcrence chargcc de reviser 
les dispositions relatives å l'unite de compte 
dans la Convention internationale de 1971 
portant creation d'un fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures, qui s'est 
tenue a Londres du 17 au 19 novembre 1976. 
Le Protocole est ouvert it la signature du ler 
fevrier 1977 au 31 decembrc 1977 au siege de 
I' Organisation. 

2. Sous reserve <les dispositions du para
graphe 4 du present articlc. le present Proto
cole est soumis ä la ratification. a J'accepta
tion ou å l'approbation <les Etats qui l'ont 
signc. 

3. Sous rcscrve des dispositions du para
graphe 4 du present article. les Etats qui 
n ·ont pas signe le present Protocole peuvcnt 
y adherer. 

4. Les Etats Parties a la Convention peu
vent ratificr. accepter ou approuver le pre
sent Protocole, ou y adherer. 
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"30 miljoner beräkningsenheter eller 450 
miljoner monetära enheter"': 

(ii) ··900 miljoner francs"' crsiitts med 
"()() miljoner beriikningsenheter eller 900 
miljoner monetära enheter"'. 
!hl I artikel 5: 

(i) "'I 500 francs·· ersiitts med "100 he
räkningsenheter eller I 500 monetiira 
enheter: 

(iil "'125 miljoner francs"' ersiitts med 
"8 333 000 beräkningsenheter eller 125 mil
joner monetära enheter": 

(iii) "'2 000 francs" ersätts med ·· 133 
heriikningsenheter eller 2 000 monetära en
heter"': 

(iv) "210 miljoner fram.:s" ersätts med 
·· 14 miljoner heräkningsenheter eller 210 
monetära enheter". 
(c) I artikel 11. "75 miljoner francs" er

sätts med "5 miljoner beräkningsenheter el
ler 75 miljoner monetära enheter"'. 

(dl I artikel 12. "15 miljoner francs" er
sätts med "I miljon beräkningsenheter eller 
15 miljoner monetära enheter··. 

Artikel /\/ 

I. Detta protokoll är öppet för underteck
nande av alla stater som har undertecknat 
eller anslutit sig till konwntionen och av alla 
stater som inbjudits att närvara vid den kon
ferens för revision av bestiimmelserna om 
räkneenhet i 1971 års internationella konven
tion om upprättandet av en internationell 
fond för ersättning av skada orsakad av föro
rening genom olja, som hölls i London från 
den 17 till den 19 novemher 1976. Protokollet 
är öppet för undertecknande frttn den I febru
ari 1977 till den 31december1977 vid organi
sationens huvudkontor. 

2. Med iakttagande av vad som före
skrives i fjärde stycket i denna artikel skall 
detta protokoll hli förem{1l för ratifikation, 
antagande eller godkännande av de stater 
som har undertecknat det. 

3. Med iakttagande av vad som före
skrives i fjiirde stycket i denna artikel skall 
detta protokoll vara öppet för anslutning av 
stater som inte har undertecknat det. 

4. Delta protokoll far ratificeras. antagas. 
godkännas eller bli föremä.I för anslutning av 
stater som tillträtt konventionen. 
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Article V 

I. Ratitical ion. acceptance. approval or 
accession shall be effected by the deposit of a 
forma) instrument to that effect with the 
Secretary-General. 

2. Any instrument of ratification. accep
tancc. approval or accession deposited aftcr 
thc cnlry into force of an amendment lo the 
present Protocol with respect to all existing 
Parties or after the completion of all mea
sures required for the entry into force of the 
amendment with respect to all existing Par
ties shall he deemcd to apply to the Protocol 
as moditied hy thc amendment. 

Article VI 

I. The present Protocol shall cnter into 
force for the Statcs which have ratified. ae
cepted. approved or acceded lo it on the 
ninetieth day following the date on which the 
following rcquiremenls are fulfilled: 

ta) al lcast eight States have deposited 
instrnments of ratification. acceptance, ap
proval or accession with the Secretary-Gene
ral. and 

tb) the Secretary-General has received 
information in accordance with Article 39 of 
the Convention that those persons in such 
States who would be liahlc Lo contribute 
pursuanl lo Article 10 ofthe Convention have 
received <luring the prcccding ealendar year a 
total quantity of at least 750 million tons of 
contributing oil. 

2. However. the present Protocol shall not 
enter into force before the Conv1~ntion has 
en le red into force. 

3. For cach State which suhsequently rati
lies. accepts. approvcs or accedes to it. the 
present Protocol shall enter into force on the 
ninctieth day aftcr deposit hy such State of 
the appropriate instrument. 

Anicle VII 

I. The present Protocol may be de
nouneed by any Party at any lime after the 
date on which the Protoeol enters into force 
for that Party. 

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

Article V 

I. La ratification. l"acceptation. l"appro
bation ou !"adhesion s"effectuent par le dcpöt 
d"un instrument en hl)nne et due formc it cet 
effet aupres du Secrctaire general. 

2. Tout instrument de ratilication. d'ac
ceptation. d"approhation ou d"adhcsion. de
pose apres l"entree en viguer d "tm amemle
ment au present Protocole it l"cgard de toutes 
les Parties existantes ou apres l"accomplisse
mcnt de toutcs les mesures requises pour 
l"entrce en viguer de l"amendement <I l"cgard 
desdites Parties. est reputc s"appliquer au 
Protoeole modific par l"amendement. 

Article VI 

1. Le present Protocole entre en viguer a 
l"egard des Etats qui l"ont ratifie, accepte ou 
approuve. ou qui y ont adhere, le quatre
vingt-dixieme jour apres la date a laquelle les 
conditions suivantes sont replies: 

a) au moins huir Etats ont depose un 
instrument de ratification, d"acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion aupres du Se
cretaire general. el 

b) le Secretaire general a ete informe. 
conformement a l"article 39 de la Conven
tion, que les personnes qui seraient tenues, 
dans ces Etats, de contribuer au Fonds en 
application de l"article JO de la Convention, 
ont rc<;u. au cours de l"annee civile prccc
dente. au moins 750 millions de tonnes d"hy
drocarbures donnant lieu a contribution. 

2. Toutefois, le present Protocole ne peut 
entrer en vigueur avant I 'entree en vigueur de 
la Convention. 

3. Pour chacun des Etats qui ratifient. 
accepten!. approuvent le present Protocole 
ou y adherent ulterieurcment. celui-ci entre 
en vigueur le quatre-vingt-dixicme jour aprcs 
le depöt par cet Etat de !"instrument 
appropric. 

Articll' VII 

I. Le present Protocolc peut etre denoncc 
par l"unc quclconque des Parties i1 tout mo
ment a eompter de la datc ~1 laquelle le 
Protocole entre en vigueur <l l"cgard de cette 
Partie. 

2. La denonciation s"effcctue par le depöt 
d"un instrument aupres du Secrctaire 
general. 
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Artikel V 

I. Ratifikation. antagande. godkiinnande 
eller anslutning skall verkstiillas genom de
ponering hos generalsekreteraren av ett i 
hehörig form uppriittat instrument. 

2. Instrument angi1ende ratifikation, anta
gande. godklinnande eller anslutning. som 
deponeras efter det en lindring av detta proto
koll trföt i kraft i förhallande till alla parter 
som dä iir fördragsslutande eller efter det alla 
[1tglirder vidtagits som erfordras för ikraftträ
dande av lindringen i förhl'illande till nämnda 
parter. skall anses giilla protokollet i dess 
ändrade lydelse. 

Artikel VI 

I. Detta protokoll trtider i kraft för stater 
som har ratificerat. antagit. godkiint eller 
anslutit sig till detsamma pil nittionde dagen 
efter den dag dii följande villkor uppfyllts: 

(a) minst åtta stater har hos generalsek
reteraren deponerat instrument angaende ra
tifikation, antagande, godkännande eller an
slutning, och 

(b) generalsekreteraren har erhållit upp
gifter enligt artikel 39 i konventionen att de 
som i dessa stater skulle vara skyldiga att 
betala avgift enligt artikel I 0 i konventionen 
under föregående kalenderär mottagit sam
manlagt minst 750 miljoner ton avgiftspliktig 
olja . 

.., Detta protokoll triider dock inte i kraft 
innan konventionen har trlitt i kraft. 

3. För stat som vid senare tidpunkt ratifi
cerar. antager, godklinner eller ansluter sig 
till delta protokoll trlider det i krart pft nit
tionde dagen efter den dag dä denna stat 
deponerat vederbörligt instrument. 

Artikel VII 

I. Detta protokoll far uppsiigas av part niir 
som helst efter det att det triitt i kraft för 
partens vidkommande. 

2. Uppsiigning skall verkställas genom de
pom':ring av ett inslnrment hos 
generalsekreteraren. 
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3. Denunciation shall take effeel one year. 
or such longer period as may be specified in 
the instrument of denunciation. after its de
posit with Lhe Secretary-General. 

Articlc VIII 

1. A conferem:e for the purpose of revising 
or amending Lhe present Protocol may be 
convened by the Organization. 

2. The Organization shall convene a Con
ference of Parties to Lhe present Protocol for 
the purpose of revising or amending it at the 
requesl of not less than one-third of the 
Parties. 

Article IX 

I. The present Protocol shall be deposited 
with the Secretary-General. 

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

present Protocol or acceded thereto of: 
(i) each new signature or deposit of an 

instrument together with the date thereof: 

(ii) the date of entry into force of the 
present Prntocol: 

(iii) the deposit of any instrument of 
denunciat ion of t he present Protocol to
get her with the date on which the denun
ciation takcs effect: 

(iv) any amendments to the present 
Protoeol: 
(b) Lransmit certilied true copics of Lhc 

present Prolocol Lo all States which have 
signed the present Protocol or acceded 
thereto. 

Aniclc X 

As soon as Lhis Protocol entcrs into force. 
a eerlilied true copy thereof shall be transmit
ted by the Secretary-General to the Secretar
iat of the U nited Nations for registralion and 
publication in aecordance with Article 102 of 
Lhe Charter of the United Nations. 
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3. La denonciation prend e!Tet un an aprcs 
la date du depöt de l"instrument auprcs du 
Secretairc general ou cl rexpiration de toute 
periode plus longue qui pourrait ctre speci
liee dans cet instrument. 

Articlc VIII 

I. L 'Organisation peut convoqucr une 
conference ayant pour objet de reviser OU 

d"amender le present Protocole. 
2. L "Organisation convoque une confer

ence des Parties au present Protocole ayant 
pour objet de le rcviser OU de J"amcnder. a Ja 
demande du tiers au moins des Parties. 

Articlc IX 

I. Le present Protocolc est depose auprcs 
du Secretairc general. 

2. Le Secretaire general: 
a) informe tous les Etats qui ont signe le 

present Protocole ou y ont adhcrc: 
i) de toute signature nouvelle ou de tout 

depöt d'instrument nouvcau. ainsi que de 
la date a laquelle cetle signature ou ce 
depöt sont intervenus: 

ii) de la date d'cntree en vigueur du 
present Protocole: 

iii) du depöt de tout instrument de de
nonciation du present Protocole. ainsi que 
de la date a laquelle la denonciation prend 
cffet: 

iv) de tout amcndcmcnt au present Pro
tocole: 
b) tran smet des copies certifices con

formes du present Protocole a tous les Etats 
qui ont signc le present Protocole ou y ont 
adhere. 

Article X 

Des J"entree en vigucur du present Proto
cole. le Secretaire general en tran smet une 
copie certifiee conforme au Seeretariat de 
l"Organisation des Nations Unies en vue de 
son enregistrement et de sa publication con
formement a I' Article I 02 de la Charte des 
Nations Unies. 
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3. Uppsiigning träder i kraft ett tir efter den 
dag då instrumentet deponerades hos gene
ralsekreteraren eller vid den senare tidpunkt 
som anges i upps1igningsinstrumentet. 

Ar1ikel V// I 

I. Organisationen har rätt alt sammankalla 
en konferens för att revidera eller iindra delta 
protokoll. 

2. Organisationen skall pf1 begäran av 
minst en tredjedel av de fördragsslutande 
parterna sammankalla en konferens best:ien
de av dessa parter för alt revidera eller ändra 
detta protokoll. 

Ar1ikd IX 

I. Detta protokoll skall deponeras hos 
generalsekreteraren. 

2. Generalsekreteraren skall: 
(a) underr1itta alla stater som har under

tecknat eller anslutit sig till protokollet om: 
(i) varje nytt undertecknande eller ny 

deponering av instrument samt dagen 
härför: 

(ii) dagen för detta protokolls 
ikrafttriidande: 

(iii) vaije deponering av instrument in
nebärande uppsägning av detta protokoll 
jämte dagen d<'1 uppsägningen träder i kraft: 

(iv) alla iindringar i detta protokoll: 

(b) överliimna bestyrkta avskrifter av det
ta protokoll till alla stater som har underteck
nat protokollet eller anslutit sig till det. 

Ar1ikd X 

Sf1 snart detta protokoll har trätt i kraft 
skall en bestyrkt avskrift av detsamma av 
generalsekreteraren överlämnas till Förenta 
Nationernas sekretariat för registrering och 
offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta 
Nationernas stadga. 
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Article XI 

The present Protornl is established in a 
single original in the English and freneh 
languages. hoth texts being equally authen
tic Official translations in the Russian and 
Spanish languages shall be prepared hy the 
Seeretariat of the Organization and dcposited 
with the signed original. 

Oone at London this nineteenlh day or 
N.wember onc thousand nine hundred and 
seventy-six. 

In witness whcreof the un<lersigned heing 
duly authorized for \hat purpose have signed 
thc present Prntocol. 
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Aniclc XI 

Le present Protocolc est ctabli en un seul 
exemplaire original en langues anglaise ct 
franc;aisc. les dcux tcxtes faisant cgalemcnt 
foi. Le Sccretariat de !'Organisation en prc
pare dcs tra<luctions oflicielles en langucs 
espagnole et russc 4ui sont dcposces avec 
l'excmplaire original revetu dcs signatures. 

Fait a Londrcs ce dix-neuf novembre mil 
neuf cent soi xante-sciLe. 

En foi de 4uoi les soussignes. dument auto
rises a cet effet, ont signe le present Proto
cole. 
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Artikd XI 

Detta protokoll är upprättat i ett enda 
originalexemplar på engelska och franska 
språken. vilka hada texter llger lika vitsord. 
Officiella övcrsllttningar till ryska och 
spanska sprt1ken skall utarbetas av organisa
tillnens sekretariat och deponeras tillsam
mans med det undertecknade originalet. 

Som skedde i London den 19 november 
1976. 

Till hckriihelsc hllrav har undertecknade 
d~irtill vederbörligen bcfullmiiktigade under
tecknat detta protokoll. 
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Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 




