
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2017

(Finlands författningssamlings nr 593/2017)

Statsrådets förordning

70/2017

om sättande i kraft av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till
sjöss av passagerare och deras resgods och om ikraftträdande av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, en lag om

ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års
Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (248/2017), ikraftträ-
dandebestämmelsen i lagen om ändring av sjölagen (249/2017) och ikraftträdandebestämmel-
sen i lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor (250/2017):

1 §
Det i London den 1 november 2002 upprättade protokollet till 1974 års Atenkonvention om

befordran till sjöss av passagerare och deras resgods träder i kraft den 5 september 2017 så som
därom överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 mars 2017 och av republikens president den 5

maj 2017. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationens
generalsekreterare den 5 juni 2017.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

3 §
Följande lagar träder i kraft den 5 september 2017:
1) lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002

års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras
resgods (248/2017),
2) lag om ändring av sjölagen (249/2017),
3) lag om ändring av 24 § i lagen om paketresor (250/2017).

4 §
Denna förordning träder i kraft den 5 september 2017.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringsråd Tiina Ranne
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Fördragstext 
 
 
 
2002  ÅRS PROTOKOLL   TILL 1974  ÅRS 
ATENKONVENTION  OM BEFORDRAN  
TILL SJÖSS AV PASSAGERARE OCH 
DERAS RESGODS 

PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS 
CONVENTION RELATING TO THE 
CARRIAGE OF PASSENGERS AND 
THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 

 
DE STATER SOM ÄR PARTER I DETTA 
PROTOKOLL, 

The States Parties to this Protocol, 

 
SOM ANSER att det är önskvärt att se över 
Atenkonventionen om befordran till sjöss av 
passagerare och deras resgods, upprättad i 
Aten den 13 december 1974, för att tillhan-
dahålla ökad ersättning, införa ett strikt ska-
deståndsansvar, åstadkomma ett förenklat 
förfarande för justering av ansvarsgränserna 
och sörja för obligatorisk försäkring till för-
mån för passagerarna, 

CONSIDERING that it is desirable to 
revise the Athens Convention relating to 
the Carriage of Passengers and their Lug-
gage by Sea, done at Athens on 13 De-
cember 1974, to provide for enhanced com-
pensation, to introduce strict liability, to  es-
tablish a simplified procedure for updating 
the limitation amounts, and to ensure 
compulsory insurance for the  benefit of 
passengers, 

 
SOM ERINRAR OM att guldfranc som be-
räkningsenhet ersätts med särskilda drag-
ningsrätter genom 1976 års protokoll till 
konventionen, 

RECALLING that the 1976 Protocol to the 
Convention introduces the Special Drawing 
Right as the Unit of Account in place of the 
gold franc, 

 
SOM NOTERAR att 1990 års protokoll till 
konventionen, om ökad ersättning och ett 
förenklat förfarande för uppdatering av an-
svarsgränserna, inte har trätt i kraft, 

HAVING NOTED that the 1990 Protocol to 
the Convention, which provides for enhanced 
compensation and a simplified procedure for 
updating the limitation amounts, has not en-
tered into force, 

 
HAR KOMMIT ÖVERENS om följande. HAVE AGREED as follows: 
 

ARTIKEL 1 

I detta protokoll avses med 
 

1. konventionen:  1974  års Atenkonventi-
on om  befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods, 

 
2. organisationen: Internationella sjöfart-

sorganisationen, 
 

3. generalsekreteraren: organisationens gen-
eralsekreterare. 
 

ARTICLE 1  
 
For the purposes of this Protocol: 
 

1 "Convention" means the text of the Ath-
ens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea, 1974. 
 

 2 "Organization" means the International 
Maritime Organization. 
 
 3 "Secretary-General" means the Secretary-
General of the Organization. 
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ARTIKEL 2 

Artikel 1.1 i konventionen skall ersättas med 
följande: 
 

”1. a) Med transportör förstås en person 
som har träffat ett befordringsavtal eller på 
vars vägnar ett befordringsavtal har träffats, 
oavsett om  befordran utförs av bortfraktaren 
själv eller av en utförande transportör. 

b) Med utförande transportör förstås den 
som, utan att vara avtalande transportör, i 
egenskap av ägare eller befraktare av ett far-
tyg eller i egenskap av redare, faktiskt utför 
hela befordran eller en del av denna. 

c) Med tranportör  som faktiskt utför hela 
befordringen eller en del av den förstås den 
utförande transportören eller transportören, i 
den mån den sistnämnde faktiskt utför be-
fordringen;”. 

 
 

ARTIKEL 3 

1. Artikel 1.10  i konventionen skall ersättas 
med följande: 
 

”10. med organisationen förstås Internatio-
nella sjöfartsorganisationen;”. 

 
2. I  artikel 1 i konventionen skall följande 
punkt läggas till som punkt 11: 

 
”11. med generalsekreteraren förstås orga-

nisationens general-sekreterare.”. 
  
 
 

ARTIKEL 4 

Artikel 3 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 3 

Transportörens ansvar 

1. Transportör skall vara ansvarig för skada 
som uppstått som följd av dödsfall eller per-
sonskada som drabbat en pas- sagerare till 
följd av  en  sjöfartsolycka, i  den  mån  ska-
dan beträffande denna passagerare vid en  
och  samma händelse inte   överstiger  250 
000    beräkningsenheter,  såvida  inte 

ARTICLE 2 
 
Article 1, paragraph 1 of the Convention is 
replaced by the following text: 
 

1 (a) "carrier" means a person by or on be-
half of whom a contract of carriage has been 
concluded, whether the carriage is actually 
performed by that person or by a performing 
carrier; 

(b) "performing carrier" means a person 
other than the carrier, being the owner, char-
terer or operator of a ship, who actually per-
forms the whole or a part of the carriage; and 
 

(c) "carrier who actually performs the 
whole or a part of the carriage" means the 
performing carrier, or, in so far as the carrier 
actually performs the carriage, the carrier.  
 
 
 

ARTICLE 3 
 
1 Article 1, paragraph 10 of the Convention 
is replaced by the following: 
 

10 "Organization" means the International 
Maritime Organization. 

 
2 The following text is added as Article 1, 
paragraph 11, of the Convention: 
 

11 "Secretary-General" means the Secre-
tary-General of the Organization. 
 
 
 

ARTICLE 4 
 
Article 3 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 3 

Liability of the carrier 

1 For the loss suffered as a result of the 
death of or personal injury to a passenger 
caused by a shipping incident, the carrier 
shall be liable to the extent that such loss in 
respect of that passenger on each distinct oc-
casion does not exceed 250,000 units of ac-
count, unless the carrier proves that the inci-
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transportören bevisar att olyckan 
a) orsakades av krigshandling, fientlighe-

ter, inbördeskrig eller uppror eller av na-
turhändelse av osedvanlig karaktär, som inte 
har kunnat undvikas och vars följder inte har 
kunnat förhindras, eller 

b) i sin helhet har vållats av tredje man ge-
nom handling eller underlåtenhet med avsikt 
att orsaka skada. 

Transportören skall även vara ansvarig i 
den omfattning ska- dan överstiger den be-
loppsgräns som angivits ovan, om inte 
transportören visar att den händelse som or-
sakade skadan inte uppkom genom fel eller 
försummelse av transportören. 

 
2. Transportören skall vara ansvarig för 

skada som uppstått som följd av dödsfall el-
ler personskada som drabbat en pas- sagerare 
på grund av någon annan händelse än en sjö-
farts- olycka, om den händelse som orsakade 
skadan berodde på fel eller försummelse av 
transportören. Bevisbördan för fel eller för-
summelse ska ligga på käranden. 

 
3. Transportören skall vara ansvarig för 

skada som uppstått som en följd av förlust av 
eller skada på handresgods, om den händelse 
som orsakade skadan berodde på fel eller för- 
summelse av transportören. Fel eller för-
summelse av bortfrak- taren skall antas före-
ligga om skadan har vållats av en sjö- fartso-
lycka. 
   

4. Transportören skall vara ansvarig för 
skada som uppstått som en följd av förlust av 
eller skada på annat resgods än handresgods, 
om  inte  transportören visar att  den  händel-
se som  orsakade skadan inträffade utan  fel 
eller försummelse av transportören. 

 
5. Vid tillämpningen av denna artikel avses 

med 
a) sjöfartsolycka:  förlisning, kantring, 

sammanstötning eller strandning, explosion 
eller brand i fartyget eller fel i far- tyget, 

 
b) fel  eller försummelse  av transportören: 

beteckningen inbegri- per även fel eller för-
summelse av transportörens anställda i tjäns-
ten, 

c) fel i fartyget: funktionsoduglighet, brist 
eller åsidosättande av gällande säkerhetsfö-

dent: 
(a) resulted from an act of war, hostilities, 

civil war, insurrection or a natural phenome-
non of an exceptional, inevitable and irre-
sistible character; or 

 
(b) was wholly caused by an act or omis-

sion done with the intent to cause the inci-
dent by a third party. 

If and to the extent that the loss exceeds the 
above limit, the carrier shall be further liable 
unless the carrier proves that the incident 
which caused the loss occurred without the 
fault or neglect of the carrier. 
 
 

2 For the loss suffered as a result of the 
death of or personal injury to a passenger not 
caused by a shipping incident, the carrier 
shall be liable if the incident which caused 
the loss was due to the fault or neglect of the 
carrier. The burden of proving fault or ne-
glect shall lie with the claimant. 

 
 
3 For the loss suffered as a result of the 

loss of or damage to cabin luggage, the car-
rier shall be liable if the incident which 
caused the loss was due to the fault or neglect 
of the carrier. The fault or neglect of the car-
rier shall be presumed for loss caused by a 
shipping incident. 
 
 

4 For the loss suffered as a result of the 
loss of or damage to luggage other than cabin 
luggage, the carrier shall be liable unless the 
carrier proves that the incident which caused 
the loss occurred without the fault or neglect 
of the carrier. 
 

5 For the purposes of this Article: 
 
(a) "shipping incident" means shipwreck, 

capsizing, collision or stranding of the ship, 
explosion or fire in the ship, or defect in the 
ship; 

(b) "fault or neglect of the carrier" includes 
the fault or neglect of the servants of the car-
rier, acting within the scope of their em-
ployment; 

(c) "defect in the ship" means any malfunc-
tion, failure or non-compliance with applica-
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reskrifter i fråga om någon del av fartyget el-
ler i dess utrustning vid användning för 
utrym- ning, evakuering eller passagerares 
ombord-  eller iland- stigning, eller vid an-
vändning för framdrivning, styrning, säker 
navigering, förtöjning, ankring, angörande av 
eller avgång från kaj- eller ankringsplats, el-
ler skadekontroll efter vattenfyllning, eller 
vid användning för sjösättning av livrädd-
ningsredskap, och 
d) skada: beteckningen inbegriper inte 
straffliknande skadestånd (så kallade 
exemplary  or punitive  damages). 

 
6. Transportörens ansvar enligt denna arti-

kel avser endast skada som härrör från hän-
delser som har inträffat under befordringen. 
Bevisbördan för att den händelse som orsakat 
skadan har inträffat under befordringen och 
omfattningen av skadan skall ligga på käran-
den. 
 

7. Bestämmelserna i denna konvention 
påverkar inte transportörens regressrätt gen-
temot tredje man eller rätten att göra invänd-
ning om medvållande enligt artikel 6 i denna 
konvention. Denna artikel påverkar inte rät-
ten till ansvars- begränsning enligt artiklarna 
7 och 8. 

 
8. Ett antagande om en parts fel eller för-

sumlighet eller placering av bevisbördan hos 
en part hindrar inte att bevis- ning som talar 
till den partens fördel beaktas.”. 
 

ARTIKEL 5 

Följande artikel skall läggas till som artikel 
4a i konventionen: 
 

”Artikel 4a 

Obligatorisk försäkring 

1. Den bortfraktare som faktiskt utför hela 
eller en del av en passagerarbefordran, för 
vilken denna konvention gäller, med ett far-
tyg som är registrerat i en fördragsslutande 
stat och är godkänt för befordran av fler än 
tolv passagerare, är skyldig att ta och vid-
makthålla försäkring eller annan ekonomisk 
säkerhet, såsom en garanti ställd av bank el-
ler liknande finansiell institution, för att täcka 

ble safety regulations in respect of any part 
of the ship or its equipment when used for 
the escape, evacuation, embarkation and dis-
embarkation of passengers; or when used for 
the propulsion, steering, safe navigation, 
mooring, anchoring, arriving at or leaving 
berth or anchorage, or damage control after  
flooding; or when used for the launching of 
life saving appliances; and 
 

(d) "loss" shall not include punitive or ex-
emplary damages. 

 
 
6 The liability of the carrier under this Ar-

ticle only relates to loss arising from inci-
dents that occurred in the course of the car-
riage. The burden of proving that the incident 
which caused the loss occurred in the course 
of the carriage, and the extent of the loss, 
shall lie with the claimant. 

 
7 Nothing in this Convention shall preju-

dice any right of recourse of the carrier 
against any third party, or the defence of con-
tributory negligence under Article 6 of this 
Convention.  Nothing in this Article shall 
prejudice any right of limitation under Arti-
cles 7 or 8 of this Convention. 
 

8 Presumptions of fault or neglect of a par-
ty or the allocation of the burden of proof to 
a party shall not prevent evidence in favour 
of that party from being considered. 
 

ARTICLE 5 
 
The following text is added as Article 4bis of 
the Convention: 
 

Article 4bis 

Compulsory insurance 

1 When passengers are carried on board a 
ship registered in a State Party that is li-
censed to carry more than twelve passengers, 
and this Convention applies, any carrier who 
actually performs the whole or a part of the 
carriage shall maintain insurance or other fi-
nancial security, such as the guarantee of a 
bank or similar financial institution, to cover 
liability under this Convention in respect of 
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sitt ansvar enligt denna konvention för döds-
fall eller personskada som drabbat pas- sage-
rare. Försäkringen eller säkerheten skall upp-
gå till minst 250 000 beräkningsenheter per 
passagerare vid en och samma händelse. 
 

2. När en behörig myndighet i en 
fördragsslutande stat har fastställt att kraven 
enligt punkt 1 har uppfyllts skall ett certifikat 
som intygar detta utfärdas för fartyget. För 
ett fartyg som är registrerat i en fördragsslu-
tande stat skall certifikatet utfärdas eller 
bestyrkas av den behöriga myndigheten i den 
stat där fartyget är registrerat. För ett fartyg 
som inte är registrerat i en fördragsslutande 
stat får certifikatet utfärdas eller bestyrkas av 
den behöriga myndigheten i någon för- 
dragsslutande stat.  Certifikatet skall följa 
den  förlaga som återges i bilagan till denna 
konvention, och skall innehålla följande upp-
gifter: 
 

a) Fartygets namn, signalbokstäver och 
registreringsort. 

b) Namnet på den bortfraktare som faktiskt 
utför hela be- fordringen eller en del av den, 
och den ort där dennes huvudsakliga rörelse 
bedrivs. 

c) Fartygets IMO-nummer. 
d) Den ställda säkerhetens art och varak-

tighet. 
e) Namn och den ort där den huvudsakliga 

rörelsen bedrivs beträffande försäkringsgiva-
ren eller annan person som till- handahåller 
ekonomisk säkerhet, samt den ort där försäk- 
ringen utfärdats eller säkerheten ställts. 

f) Certifikatets giltighetstid, som inte får 
vara längre än för- säkringens respektive den 
ekonomiska säkerhetens giltig- hetstid. 
 

 
3. a) En fördragsslutande stat får bemyndi-

ga en av staten erkänd institution eller orga-
nisation att utfärda certi- fikatet. Institutionen 
eller organisationen skall under- rätta staten 
varje gång ett certifikat utfärdas. Den 
fördragsslutande staten bär i varje enskilt fall 
det fulla ansvaret för att ett på detta sätt ut-
färdat certifikat är fullständigt och korrekt, 
och skall vidta de åtgärder som krävs för att 
uppfylla denna skyldighet. 

b) En fördragsslutande stat skall underrätta 
generalsekreteraren om 

the death of and personal injury to passen-
gers. The limit of the compulsory insurance 
or other financial security shall not be less 
than 250,000 units of account per passenger 
on each distinct occasion. 
 

2 A certificate attesting that insurance or 
other financial security is in force in accor-
dance with the provisions of this Convention 
shall be issued to each ship after the appro-
priate authority of a State Party has deter-
mined that the requirements of paragraph 1 
have been complied with.  With respect to a 
ship registered in a State Party, such certifi-
cate shall be issued or certified by the appro-
priate authority of the State of the ship's reg-
istry; with respect to a ship not registered in a 
State Party it may be issued or certified by 
the appropriate authority of any State Party. 
This certificate shall be in the form of the 
model set out in the annex to this Convention 
and shall contain the following particulars: 

(a) name of ship, distinctive number or let-
ters and port of registry; 

(b) name and principal place of business of 
the carrier who actually performs the whole 
or a part of the carriage; 

 
(c) IMO ship identification number; 
(d) type and duration of security; 
 
(e) name and principal place of business of 

insurer or other person providing financial 
security and, where appropriate, place of 
business where the insurance or other finan-
cial security is established; and 

(f) period of validity of the certificate, 
which shall not be longer than the period of 
validity of the insurance or other financial 
security. 

 
3 (a) A State Party may authorize an insti-

tution or an Organization recognised by it to 
issue the certificate.  Such institution or or-
ganization shall inform that State of the issue 
of each certificate. In all cases, the State Par-
ty shall fully guarantee the completeness and 
accuracy of the certificate so issued, and 
shall undertake to ensure the necessary ar-
rangements to satisfy this obligation. 

 
(b) A State Party shall notify the Secretary-

General of: 
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i)  vilka specifika ansvarsområden som  de-
legerats till den erkända institutionen eller 
organisationen och vilka villkor som gäller 
för bemyndigandet, 

ii) ett bemyndigande återkallas, 
iii) när bemyndigandet eller återkallelsen 

får verkan. 
Bemyndigandet får ges verkan tidigast tre 

månader efter det att generalsekreteraren un-
derrättats. 
 

c) En institution eller organisation som har 
bemyndi- gats att utfärda certifikat enligt 
denna punkt skall åtminstone ha befogenhet 
att återkalla ett certifikat om de villkor som 
ställdes för utfärdandet inte har uppfyllts. In-
stitutionen eller organisationen skall un- der-
rätta den stat för vars räkning certifikatet ut-
fär- dades om återkallelsen. 
 

4. Certifikatet skall avfattas på den utfär-
dande statens of- ficiella språk.  Om  detta  är  
ett  annat  språk  än  engelska, franska eller 
spanska skall certifikatet innehålla en över-
sätt- ning  till något  att  dessa språk; statens 
officiella språk  får utelämnas om staten bes-
lutar detta. 

 
5. Certifikatet skall medföras ombord på 

fartyget, och en kopia skall ges in till de 
myndigheter som för fartygsregistret eller, 
om fartyget inte är registrerat i en fördragss-
lutande stat, till myndigheten i den stat som 
har utfärdat eller bestyrkt certifikatet. 
 

6. En försäkring eller annan ekonomisk sä-
kerhet som av annan anledning än att dess 
giltighetstid enligt certifikatet har löpt ut kan 
upphöra att gälla tidigare än tre månader efter 
det att den sagts upp hos de myndigheter som 
avses i punkt 5, uppfyller kraven i denna ar-
tikel endast om certifikatet åter- lämnats till 
myndigheten eller ett nytt certifikat utfärdats 
un- der dessa tre månader. Detta gäller även 
ändringar som in- nebär att försäkringen eller 
säkerheten inte längre uppfyller kraven enligt 
denna artikel. 
 
 

 
 
7. Om inte annat följer av denna artikel 

skall villkoren för certifikatets utfärdande 

(i) the specific responsibilities and condi-
tions of the authority delegated to an institu-
tion or organization recognised by it; 

 
(ii) the withdrawal of such authority; and 
(iii) the date from which such authority or 

withdrawal of such authority takes effect. 
An authority delegated shall not take effect 

prior to three months from the date from 
which notification to that effect was given to 
the Secretary-General. 

(c) The institution or organization author-
ized to issue certificates in accordance with 
this paragraph shall, as a minimum, be au-
thorized to withdraw these certificates if the 
conditions under which they have been is-
sued are not complied with. In all cases the 
institution or organization shall report such 
withdrawal to the State on whose behalf the 
certificate was issued. 

4 The certificate shall be in the official lan-
guage or languages of the issuing State. If the 
language used is not English, French or 
Spanish, the text shall include a translation 
into one of these languages, and, where the 
State so decides, the official language of the 
State may be omitted. 

 
5 The certificate shall be carried on board 

the ship, and a copy shall be deposited with 
the authorities who keep the record of the 
ship's registry or, if the ship is not registered 
in a State Party, with the authority of the 
State issuing or certifying the certificate. 

 
6 An insurance or other financial security 

shall not satisfy the requirements of this Arti-
cle if it can cease, for reasons other than the 
expiry of the period of validity of the insur-
ance or security specified in the certificate, 
before three months have elapsed from the 
date on which notice of its termination is 
given to the authorities referred to in para-
graph 5, unless the certificate has been sur-
rendered to these authorities or a new certifi-
cate has been issued within the said period.  
The foregoing provisions shall similarly ap-
ply to any modification which results in the 
insurance or other financial security no long-
er satisfying the requirements of this Article. 

 
7 The State of the ship's registry shall, sub-

ject to the provisions of this Article, deter-
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och giltighet fastställas av den stat där farty-
get är registrerat. 
 

8. Ingenting i denna konvention skall tolkas 
som att det hindrar en fördragsslutande stat 
från att förlita sig på upp- lysningar från an-
dra stater eller från organisationen eller an- 
dra internationella organisationer om den 
ekonomiska ställ- ningen  för  den  som  till-
handahåller försäkring eller annan ekono-
misk säkerhet enligt denna konvention. En 
fördragsslu- tande stat som förlitar sig på 
sådana upplysningar är dock inte befriad från 
sitt ansvar i egenskap av stat som utfärdar 
certifikatet. 
 

9. Certifikat som  utfärdats eller bestyrkts 
enligt en  för- dragsslutande stats bemyndi-
gande skall för tillämpningen av denna  kon-
vention  godtas av övriga fördragsslutande 
stater och tillerkännas samma giltighet som 
certifikat som utfärdats eller bestyrkts av 
dem, även om certifikatet avser ett fartyg 
som inte är registrerat i en fördragsslutande 
stat. En fördragsslutande stat som anser att 
den försäkringsgivare eller garant som anges 
i certifikatet inte har ekonomisk förmåga att 
upp- fylla de förpliktelser som följer av den-
na konvention får när som helst begära över-
läggningar med den stat som har ut- färdat el-
ler bestyrkt certifikatet. 
 

10. Talan om ersättning som täcks av för-
säkring eller annan ekonomisk säkerhet en-
ligt denna artikel får föras direkt mot för-
säkringsgivaren eller den som tillhandahåller 
den eko- nomiska säkerheten. Det belopp 
som anges i punkt 1 utgör ansvarsgränsen för 
försäkringsgivaren och den som tillhanda- 
håller den ekonomiska säkerheten även om 
transportören eller den utförande transportö-
ren inte har rätt att begränsa sitt ansvar. Sva-
randen får göra gällande de invändningar 
som den bortfraktare som avses i punkt 1 
skulle ha fått göra enligt denna konvention, 
med undantag för invändningar om konkurs 
eller likvidation. Svaranden får åberopa att 
skadan har orsakats  genom  försäkringstaga-
rens uppsåtliga  handlande, men  svaranden 
får  inte  göra  gällande andra  invändningar 
som svaranden hade kunnat göra i en rätte-
gång där försäk- ringstagaren väckt talan mot 
svaranden. Svaranden har alltid rätt att få 

mine the conditions of issue and validity of 
the certificate. 

 
8 Nothing in this Convention shall be con-

strued as preventing a State Party from rely-
ing on information obtained from other 
States or the Organization or other interna-
tional organizations relating to the financial 
standing of providers of insurance or other 
financial security for the purposes of this 
Convention. In such cases, the State Party re-
lying on such information is not relieved of 
its responsibility as a State issuing the certifi-
cate. 

 
 
9 Certificates issued or certified under the 

authority of a State Party shall be accepted 
by other States Parties for the purposes of 
this Convention and shall be regarded by 
other States Parties as having the same force 
as certificates issued or certified by them, 
even if issued or certified in respect of a ship 
not registered in a State Party. A State Party 
may at any time request consultation with the 
issuing or certifying State should it believe 
that the insurer or guarantor named in the in-
surance certificate is not financially capable 
of meeting the obligations imposed by this 
Convention. 

 
 
10 Any claim for compensation covered by 

insurance or other financial security pursuant 
to this Article may be brought directly 
against the insurer or other person providing 
financial security. In such case, the amount 
set out in paragraph 1 applies as the limit of 
liability of the insurer or other person provid-
ing financial security, even if the carrier or 
the performing carrier is not entitled to limi-
tation of liability. The defendant may further 
invoke the defences (other than the bank-
ruptcy or winding up) which the carrier re-
ferred to in paragraph 1 would have been en-
titled to invoke in accordance with this Con-
vention.  Furthermore, the defendant may in-
voke the defence that the damage resulted 
from the wilful misconduct of the assured, 
but the defendant shall not invoke any other 
defence which the defendant might have 
been entitled to invoke in proceedings 
brought by the assured against the defendant. 
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transportören eller den utförande transportö-
ren instämda i målet. 
 
 

11. De belopp som tillförsäkras genom för-
säkring eller annan ekonomisk säkerhet i en-
lighet med punkt 1 får endast användas för 
betalning av fordringar som grundas på den-
na konvention, och i och med utbetalningen 
av sådana belopp upphävs i motsvarande 
mån ansvarigheten enligt konventionen. 
 
 

12. En fördragsslutande stat får inte tillåta 
att sjöfart be- drivs med fartyg under  dess 
flagg som  omfattas av denna artikel om  inte 
ett  certifikat har utfärdats enligt punkterna 
2 eller 15. 
 

13. Om inte annat följer av denna artikel 
skall varje för- dragsslutande stat genom sin 
nationella lagstiftning se till att det för alla 
fartyg godkända för befordran av fler än tolv 
passagerare, oavsett registreringsstat, som 
anlöper eller läm- nar hamnar inom dess ter-
ritorium finns försäkring eller annan ekono-
misk säkerhet i den omfattning som anges i 
punkt 1 i den utsträckning denna konvention 
är tillämplig. 
 

14. Om den fördragsslutande stat som har 
utfärdat certi- fikatet enligt punkt  2  har  
meddelat generalsekreteraren att den håller 
ett  register i elektroniskt format, tillgängligt 
för alla fördragsslutande stater, varigenom 
det kan bekräftas att certifikatet utfärdats och 
som gör det möjligt för de fördrags- slutande 
staterna att fullgöra sina skyldigheter enligt 
punkt 13, får en fördragsslutande stat utan 
hinder av punkt 5 med- dela generalsekrete-
raren att den för de ändamål som avses i 
punkt  13  inte  kräver att  fartyg som  anlö-
per  eller lämnar hamn inom dess territorium 
skall medföra ombord eller upp- visa det cer-
tifikat som krävs enligt punkt 2. 
   

15. Bestämmelserna om försäkring och an-
nan ekonomisk säkerhet i denna artikel gäller 
inte fartyg som ägs av en fördragsslutande 
stat och som inte är täckt av försäkring eller 
annan ekonomisk säkerhet. Sådant fartyg 
skall dock ombord medföra ett certifikat ut-
färdat av behörig myndighet i farty- gets re-

The defendant shall in any event have the 
right to require the carrier and the performing 
carrier to be joined in the proceedings. 

 
11 Any sums provided by insurance or by 

other financial security maintained in accor-
dance with paragraph 1 shall be available ex-
clusively for the satisfaction of claims under 
this Convention, and any payments made of 
such sums shall discharge any liability aris-
ing under this Convention to the extent of the 
amounts paid. 

 
12 A State Party shall not permit a ship un-

der its flag to which this Article applies to 
operate at any time unless a certificate has 
been issued under paragraphs 2 or 15. 
 

 
13 Subject to the provisions of this Article, 

each State Party shall ensure, under its na-
tional law, that insurance or other financial 
security, to the extent specified in paragraph 
1, is in force in respect of any ship that is li-
censed to carry more than twelve passengers, 
wherever registered, entering or leaving a 
port in its territory in so far as this Conven-
tion applies. 
 
 

14 Notwithstanding the provisions of para-
graph 5, a State Party may notify the Secre-
tary-General that, for the purposes of para-
graph 13, ships are not required to carry on 
board or to produce the certificate required 
by paragraph 2 when entering or leaving  
ports in its territory, provided that the State 
Party which issues the certificate has notified 
the Secretary-General that it maintains re-
cords in an electronic format, accessible to 
all States Parties, attesting the existence of  
the certificate and enabling States Parties to  
discharge their obligations under paragraph 
13. 

 
 
15 If insurance or other financial security is 

not maintained in respect of a ship owned by 
a State Party, the provisions of this Article 
relating thereto shall not be applicable to 
such ship, but the ship shall carry a certificate 
issued by the appropriate authorities of the 
State of the ship's registry, stating that the 
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gistreringsstat som  bestyrker att  fartyget ägs 
av den staten och att ansvaret är täckt intill 
det belopp som anges i punkt  1.  Certifikatet 
skall så nära som möjligt följa den förlaga 
som avses i punkt 2.”. 
 

ARTIKEL 6 

Artikel 7 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 7 

Ansvarsbegränsning för personskada 

 
1. Transportörens ansvar enligt artikel 3 för 

en passagerares död eller personskada skall 
inte i något fall överstiga 400 000 beräkning-
senheter per passagerare vid en och samma 
hän- delse. Om skadeståndet enligt domstols-
landets lag skall beta- las ut i form av perio-
diska utbetalningar får det kapitaliserade vär-
det inte överstiga denna gräns. 
 
 

2. En fördragsslutande stat får genom 
särskilda bestäm- melser i sin nationella 
lagstiftning reglera den ansvarsgräns som an-
ges i punkt 1, men den nationella ans-
varsgränsen, om en sådan fastställts, får inte 
vara lägre än vad som anges i punkt 1. En 
fördragsslutande stat som tillämpar denna 
punkt skall underrätta generalsekreteraren 
om ansvarsgränsen eller frånvaron av 
gräns.”. 
 
 

ARTIKEL 7 

Artikel 8 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 8 

Ansvarsbegränsning för förlust av eller ska-
da på resgods 

1. Transportörens ansvar vid förlust av eller 
skada på hand- resgods skall inte i något fall 
överstiga 2 250 beräknings- enheter per pas-
sagerare och befordring. 
 

2. Transportörens ansvar vid förlust av eller 
skada på for- don inbegripet resgods i eller 

ship is owned by that State and that the liabil-
ity is covered within the amount prescribed 
in accordance with paragraph 1. Such a cer-
tificate shall follow as closely as possible the 
model prescribed by paragraph 2. 
 
 

ARTICLE 6 
 
Article 7 of the Convention is replaced  by 
the following text: 

Article 7 

Limit of liability for death and personal in-
jury 

1 The liability of the carrier for the death of 
or personal injury to a passenger under Arti-
cle 3 shall in no case exceed 400,000 units of 
account per passenger on each distinct occa-
sion. Where, in accordance with the law of 
the court seized of the case, damages are 
awarded in the form of periodical income 
payments, the equivalent capital value of 
those payments shall not exceed the said lim-
it. 

2 A State Party may regulate by specific 
provisions of national law the limit of liabil-
ity prescribed in paragraph 1, provided that 
the national limit of liability, if any, is not 
lower than that prescribed in paragraph 1. A  
State Party, which makes use of the option 
provided for in this paragraph, shall inform 
the Secretary-General of the limit of liability 
adopted or of the fact that there is none. 
 
 

ARTICLE 7 
 
Article 8 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 8 

Limit of liability for loss of or damage to 
luggage and vehicles 

1 The liability of the carrier for the loss of 
or damage to cabin luggage shall in no case 
exceed 2,250 units of account per passenger, 
per carriage. 

 
2 The liability of the carrier for the loss of 

or damage to vehicles including all luggage 
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på fordonet skall inte i något fall överstiga 12 
700 beräkningsenheter per fordon och be- 
fordring. 
 

3. Transportörens ansvar vid förlust av eller 
skada på annat resgods än som nämns i punk-
terna 1 och 2 skall inte i något fall överstiga 
3 375 beräkningsenheter per passagerare och 
befordring. 
 

4. Transportören och passageraren kan 
komma överens om att transportören skall ha 
rätt att göra ett avdrag, som utgör passagera-
rens självrisk, från skadans belopp med högst 
330 beräkningsenheter vid fordonsskada och 
högst 149  beräk- ningsenheter per  passage-
rare vid förlust av eller skada på annat res-
gods.”. 
  

ARTIKEL 8 

Artikel 9 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 9 

 Beräkningsenheter och omräkning 

1. Med beräkningsenhet avses i denna kon-
vention en sär- skild dragningsrätt enligt In-
ternationella valutafondens be- stämmelser. 
De belopp som avses i artiklarna 3.1, 4a.1 
och 7.1 och artikel 8 skall räknas om till 
domstolslandets natio- nella valuta på grund-
val av valutans kurs i förhållande till den 
särskilda dragningsrätten den dag då domen 
meddelades eller den dag som parterna har 
kommit överens om. För fördrags- slutande 
stater som är medlemmar av Internationella 
valuta- fonden beräknas värdet av den natio-
nella valutan uttryckt i särskilda dragnings-
rätter enligt den beräkningsmetod som In- 
ternationella valutafonden den dagen tilläm-
par för sin verk- samhet och sina transaktio-
ner. För fördragsslutande stater som inte är 
medlemmar av Internationella valutafonden 
beräknas värdet av den nationella valutan 
uttryckt i särskilda dragningsrätter på det sätt 
som staten i fråga bestämmer. 
 
 
 

 
2. Stater som inte är medlemmar av Inter-

carried in or on the vehicle shall in no case 
exceed 12,700 units of account per vehicle, 
per carriage. 
 

3 The liability of the carrier for the loss of 
or damage to luggage other than that men-
tioned in paragraphs 1 and 2 shall in no case 
exceed 3,375 units of account per passenger, 
per carriage. 

 
4 The carrier and the passenger may agree 

that the liability of the carrier shall be subject 
to a deductible not exceeding 330 units of 
account in the case of damage to a vehicle 
and not exceeding 149 units of account per 
passenger in the case of loss of or damage to 
other luggage, such sum to be deducted from 
the loss or damage. 
 

ARTICLE 8 
 
Article 9 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 9 

Unit of Account and conversion 

1 The Unit of Account mentioned in this 
Convention is the Special Drawing Right as 
defined by the International Monetary Fund.  
The amounts mentioned in Article 3, para-
graph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, 
paragraph l, and Article 8 shall be converted 
into the national currency of the State of the 
court seized of the case on the basis of the 
value of that currency by reference to the 
Special Drawing Right on the date of the 
judgment or the date agreed upon by the par-
ties. The value of the national currency, in 
terms of the Special Drawing Right, of a 
State Party which is a member of the Interna-
tional Monetary Fund, shall be calculated in 
accordance with the method of valuation ap-
plied by the International Monetary Fund in 
effect on the date in question for its opera-
tions and transactions. The value of the na-
tional currency, in terms of the Special 
Drawing Right, of a State Party which is not 
a member of the International Monetary 
Fund, shall be calculated in a manner deter-
mined by that State Party. 

 
2 Nevertheless, a State which is not a 
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nationella valu- tafonden och  vars lagstift-
ning inte tillåter att  punkt  1  till- lämpas får 
vid statens ratifikation, godtagande eller 
godkän- nande  av eller anslutning till kon-
ventionen, eller när  som helst därefter, läm-
na en  förklaring om  att  den beräknings- en-
het som avses i punkt 1 skall motsvara 15 
guldfranc. En guldfranc enligt denna punkt 
motsvarar 65,5 milligram guld av 0,900  fin-
het. Omräkningen från guldfranc till nationell 
valuta skall ske enligt den berörda statens 
lag. 
 
 
 

3. Beräkningen enligt punkt 1 sista menin-
gen och omräk- ningen enligt punkt 2 skall 
göras på ett sådant sätt att de belopp som an-
ges i artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 
får ett realvärde i den fördragsslutande sta-
tens nationella va- luta som så långt möjligt 
är lika med vad som skulle ha blivit fallet om 
beräkningen gjorts enligt de tre första menin-
garna i punkt 1. En fördragsslutande stat 
skall underrätta generalsek- reteraren om  
vilken beräkningsmetod som  staten tillämpar 
enligt punkt  1  eller om  resultatet av  om-
räkningen  enligt punkt  2 när staten depone-
rar sitt ratifikations-, antagande-, godkännan-
de- eller anslutningsinstrument avseende 
denna konvention, samt när staten ändrar be-
räknings- eller omräk- ningsmetod.”. 
 
 
 

ARTIKEL 9 

Artikel 16.3 i konventionen skall ersättas 
med följande: 
 

”3. Villkoren för förlängning av eller 
avbrott i preskrip- tionstiden skall bestämmas 
enligt domstolslandets lag, men talan enligt 
denna konvention får inte i något fall väckas 
senare än 
  

a) fem år efter det att passageraren steg i 
land eller, om detta är senare, skulle ha stigit 
i land, dock senast 
 
 

b) tre år efter det att käranden fick eller 
rimligen borde ha fått kännedom om den 

member of the International Monetary Fund 
and whose law does not permit the applica-
tion of the provisions of paragraph 1 may, at 
the time of ratification, acceptance, approval 
of or accession to this Convention or at any 
time thereafter, declare that the Unit of Ac-
count referred to in paragraph 1 shall be 
equal to 15 gold francs.  The gold franc re-
ferred to in this paragraph corresponds to six-
ty-five and a half milligrams of gold of 
millesimal fineness nine hundred.  The con-
version of the gold franc into the national 
currency shall be made according to the law 
of the State concerned. 

 
3 The calculation mentioned in the last sen-

tence of paragraph 1, and the conversion 
mentioned in paragraph 2 shall be made in 
such a manner as to express in the national 
currency of the States Parties, as far as possi-
ble, the same real value for the amounts in 
Article 3, paragraph 1, Article 4bis, para-
graph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 
as would result from the application of the 
first three sentences of paragraph 1. States 
shall communicate to the Secretary-General 
the manner of calculation pursuant to para-
graph 1, or the result of the conversion in 
paragraph 2, as the case may be, when depos-
iting an instrument of ratification, accep-
tance, approval of or accession to this Con-
vention and whenever there is a change in ei-
ther. 
 
 

ARTICLE 9 
 
Article 16, paragraph 3, of the Convention is 
replaced by the following text: 
 

3 The law of the Court seized of the case 
shall govern the grounds for suspension and 
interruption of limitation periods, but in no 
case shall an action under this Convention be 
brought after the expiration of any one of the 
following periods of time: 

(a) A period of five years beginning with 
the date of disembarkation of the passenger 
or from the date when disembarkation should 
have taken place, whichever is later; or, if 
earlier 

(b) a period of three years beginning with 
the date when the claimant knew or ought 
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skada eller förlust som händelsen orsakat.”. 
 
  
 

ARTIKEL 10 

Artikel 17 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 17 

Behörig domstol 

1. Talan enligt artiklarna 3 och 4 i denna 
konventionen skall, enligt kärandens val, vä-
ckas vid någon av nedanstående domstolar, 
under förutsättning att domstolen ligger i en 
för- dragsslutande stat och, om flera domsto-
lar i staten är behö- riga, statens nationella 
lagstiftning om laga domstol följs: 
 

a) Domstol i den stat där svaranden är va-
raktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rö-
relse. 

b) Domstolen för avgångs- eller bestäm-
melseorten enligt befordringsavtalet. 
 

c) Domstol i den stat där käranden har sitt 
hemvist eller är varaktigt bosatt, om svaran-
den har ett driftställe för sin rörelse i staten 
och är underkastad dess domsrätt. 

d) Domstol i den stat där befordringsavtalet 
ingicks, om sva- randen har ett driftställe för 
sin rörelse i staten och är underkastad dess 
domsrätt. 
 

2. Talan enligt artikel 4a i denna konventi-
on skall, efter kärandens val, väckas vid 
någon av de domstolar där talan enligt punkt  
1  kan väckas mot  bortfraktaren eller den ut- 
förande transportören. 
  
3.      Efter den händelse som orsakade ska-
dan kan parterna avtala att skadeståndstalan 
skall väckas inom någon annan jurisdiktion 
eller hänskjutas till skiljedom.”. 
 
 

ARTIKEL 11 

Följande artikel skall läggas till som artikel 
17a i konventionen: 
 

reasonably to have known of the injury, loss 
or damage caused by the incident. 
 
 

ARTICLE 10 
 
Article 17 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 17 

Competent jurisdiction 

1 An action arising under Articles 3 and 4 
of this Convention shall, at the option of the 
claimant, be brought before one of the courts 
listed below, provided that the court is lo-
cated in a State Party to this Convention, and 
subject to the domestic law of each State Par-
ty governing proper venue within those 
States with multiple possible forums: 

(a) the court of the State of permanent resi-
dence or principal place of business of the 
defendant, or 

(b) the court of the State of departure or 
that of the destination according to the con-
tract of carriage, or 

(c) the court of the State of the domicile or 
permanent residence of the claimant, if the 
defendant has a place of business and is sub-
ject to jurisdiction in that State, or 

(d) the court of the State where the contract 
of carriage was made, if the defendant has a 
place of business and is subject to jurisdic-
tion in that State. 

 
2 Actions under Article 4bis of this Con-

vention shall, at the option of the claimant, 
be brought before one of the courts where ac-
tion could be brought against the carrier or 
performing carrier according to paragraph 1. 
 

3 After the occurrence of the incident 
which has caused the damage, the parties 
may agree that the claim for damages shall 
be submitted to any jurisdiction or to arbitra-
tion. 
 

ARTICLE 11 
 
The following text is added as Article 17bis 
of the Convention: 
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”Artikel 17a 

Erkännande och verkställighet 

1. En dom  som  har  meddelats av en  
domstol  som  är behörig enligt artikel 17 
skall, om den är verkställbar i den stat där 
den meddelades och har vunnit laga kraft, er-
kännas av andra fördragsslutande stater utom 
om 

a) domen erhållits med svikliga medel, 
eller 

b) svaranden inte fått skäligt rådrum och 
rimlig möjlighet att föra sin talan. 
 
 

2. En dom som erkänns i enlighet med 
punkt 1 skall vara verkställbar i varje 
fördragsslutande stat så snart statens for- 
mella krav för verkställigheten har uppfyllts. 
De formella kraven får inte medge någon 
omprövning i sak av målet. 
 

3. En fördragsslutande stat får tillämpa an-
dra bestämmel- ser om erkännande och verk-
ställighet av domar, om tillämp- ningen av 
dessa bestämmelser leder till att domar 
erkänns och verkställs i minst samma ut-
sträckning som i enlighet med punkterna 1 
och 2.”. 
 
 

ARTIKEL 12 

 Artikel 18 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 18 

Avtalsvillkors ogiltighet 

Avtalsvillkor som fastställts före den hän-
delse som orsakat en passagerares död eller 
personskada eller förlust av eller skada på 
passagerarens resgods och som syftar till att 
befria den som är ansvarig enligt denna kon-
vention från ansvar gente- mot passageraren 
eller till att bestämma en lägre ansvarsgräns 
än som har fastställs i denna konvention är, 
med undantag för vad som föreskrivs i artikel 
8.4, ogiltiga, liksom avtals- villkor som syftar 
till att flytta bevisbördan från transportören 
eller den utförande transportören eller 
begränsa den valmöj- lighet som anges i arti-

Article 17bis 

Recognition and enforcement 

1 Any judgment given by a court with ju-
risdiction in accordance with Article 17 
which is enforceable in the State of origin 
where it is no longer subject to ordinary 
forms of review, shall be recognised in any 
State Party, except 

(a) where the judgment was obtained by 
fraud; or 

(b) where the defendant was not given rea-
sonable notice and a fair opportunity to pre-
sent the case. 

 
2 A judgment recognised under paragraph 

1 shall be enforceable in each State Party as 
soon as the formalities required in that State 
have been complied with.  The formalities 
shall not permit the merits of the case to be 
re-opened. 

 
3 A State Party to this Protocol may apply 

other rules for the recognition and enforce-
ment of judgments, provided that their effect 
is to ensure that judgments are recognised 
and enforced at least to the same extent as 
under paragraphs 1 and 2. 
 
 

 
ARTICLE 12 

 
Article 18 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 18 

Invalidity of contractual provisions 

Any contractual provision concluded be-
fore the occurrence of the incident which has 
caused the death of or personal injury to a 
passenger or the loss of or damage to the pas-
senger's luggage, purporting to relieve any 
person liable under this Convention of liabil-
ity towards the passenger or to prescribe a 
lower limit of liability than that fixed in this 
Convention except as provided in Article 8, 
paragraph 4, and any such provision purport-
ing to shift the burden of proof which rests 
on the carrier or performing carrier, or hav-
ing the effect of restricting the options speci-
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kel 17.1 eller 17.2; ogiltigheten av ett sådant 
avtalsvillkor skall dock inte föranleda att be-
fordring- savtalet blir ogiltigt, utan detta 
förblir underkastat denna kon- vention.”. 
 
 
 

ARTIKEL 13 

Artikel 20 i konventionen skall ersättas med 
följande: 

”Artikel 20 

Atomskada 

Denna konvention ger inte upphov till 
något ansvar för skada som orsakats av en 
atomolycka 

a) om den driftansvarige för en kärnan-
läggning är ansvarig för skadan enligt Paris-
konventionen av den 29 juli 1960 om ska-
deståndsansvar på atomenergins område i 
dess ly- delse enligt tilläggsprotokollet av 
den 28  januari 1964, eller Wienkonventio-
nen av den 21 maj 1963  om ansva- righet för 
atomskada, eller enligt ändringar eller proto-
koll till dessa som har trätt i kraft, eller 

b) om den driftansvarige för en kärnan-
läggning är ansvarig för skadan enligt natio-
nell lagstiftning om ansvarighet för atomska-
da som  i alla hänseenden är lika förmånlig 
för konventionen.”. 
 

 

 

ARTIKEL 14 

Certifikatsförlaga 

1. Den certifikatsförlaga som bifogas detta 
protokoll skall införlivas med konventionen 
såsom bilaga till denna. 

2. Följande artikel skall läggas till som ar-
tikel 1a i konventionen: 

 
”Artikel 1a 

Bilaga 

Bilagan till denna konvention utgör en in-
tegrerad del av konventionen.” 

fied in Article 17, paragraphs 1 or 2, shall be 
null and void, but the nullity of that provision 
shall not render void the contract of carriage 
which shall remain subject to the provisions 
of this Convention. 
 
 

ARTICLE 13 
 
Article 20 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 20 

Nuclear damage 

No liability shall arise under this Conven-
tion for damage caused by a nuclear incident: 
 

(a) if the operator of a nuclear installation  
is liable for such damage under either the 
Paris Convention of 29 July 1960 on Third 
Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
as amended by its Additional Protocol of 28 
January 1964, or the Vienna Convention of 
21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear  
Damage, or any amendment or Protocol 
thereto which is in force; or  

(b) if the operator of a nuclear installation  
is liable for such damage by virtue of a na-
tional law governing the liability for such 
damage, provided that such law is in all re-
spects as favourable to persons who may suf-
fer damage as either the Paris or the Vienna 
Conventions or any amendment or Protocol 
thereto which is in force. 
 
 

ARTICLE 14 

Model certificate 

1 The model certificate set out in the annex 
to this Protocol shall be incorporated as an 
annex to the Convention.  

2 The following text is added as Article 
1bis of the Convention: 
 

 "Article 1bis 

Annex 

The annex to this Convention shall consti-
tute an integral part of the Convention." 
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ARTIKEL 15 

Tolkning och tillämpning 

1. Mellan parterna i detta protokoll skall 
konventionen och detta protokoll läsas och 
tolkas såsom ett enda instrument. 
 
 

2. Konventionen i sin lydelse enligt detta 
protokoll skall till- lämpas endast på ska-
deståndsanspråk som grundas på händelser 
som inträffat efter det att protokollet trätt i 
kraft för respektive stats vidkommande. 
 

3. Artiklarna 1–22 i konventionen i dess 
lydelse enligt detta protokoll skall tillsam-
mans med artiklarna 17–25 i detta pro- tokoll 
och bilagan till det utgöra och kallas 2002 års 
Atenkon- vention om befordran till sjöss av 
passagerare och deras res- gods. 
 
 

ARTIKEL 16 

Följande artikel skall läggas till som artikel 
22a i konventionen: 

 
”Artikel 22a 

Konventionens slutbestämmelser 

Slutbestämmelser i denna konvention är ar-
tiklarna 17–25  I 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om beford- ran till sjöss 
av passagerare och deras resgods. Betecknin-
gen fördragsslutande stater i denna konventi-
on avser fördragsslu- tande stater i protokol-
let.”. 
 
 
 

SLUTBESTÄMMELSER 
 

ARTIKEL 17 

Undertecknande,  ratifikation,  godtagande,  
godkännande och anslutning 

1. Detta  protokoll  skall vara  öppet  för  
undertecknande i organisationens  högkvarter  
från  den  1  maj  2003   till  den 30 april 

ARTICLE 15 

Interpretation and application 

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

 
2 The Convention as revised by this Proto-

col shall apply only to claims arising out of 
occurrences which take place after the entry 
into force for each State of this Protocol. 
 

 
3 Articles 1 to 22 of the Convention, as re-

vised by this Protocol, together with Articles 
17 to 25 of this Protocol and the annex there-
to, shall constitute and be called the Athens  
Convention relating to the Carriage of Pas-
sengers and their Luggage by Sea, 2002. 
 
 

ARTICLE 16 
 
The following text is added as Article 22bis 
of the Convention. 

 
Article 22bis 

Final clauses of the Convention 

The final clauses of this Convention shall 
be Articles 17 to 25 of the Protocol of 2002 
to the Athens Convention relating to the Car-
riage of Passengers and their Luggage by 
Sea, 1974. References in this Convention to 
States Parties shall be taken to mean refer-
ences to States Parties to that Protocol. 
 
 
 

FINAL CLAUSES 
 

ARTICLE 17 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1 This Protocol shall be open for signature 
at the Headquarters of the Organization from 
1 May 2003 until 30 April 2004 and shall 
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2004, och skall därefter vara öppet för ans-
lutning. 
  

2. En stat kan uttrycka sitt samtycke till att 
bli bundet av protokollet genom 

a) undertecknande utan  förbehåll för rati-
fikation, godtagande eller godkännande, eller 

b) undertecknande med  förbehåll för  rati-
fikation, godtagande eller godkännande följt 
av ratifikation, godtagande eller god- kän-
nande, eller 

c) anslutning. 
 

3. Ratifikation, godtagande, godkännande 
eller anslutning sker genom deponering av ett 
formellt instrument för detta ändamål hos 
generalsekreteraren. 
 

4. Ratifikations-, godtagande-, godkännan-
de- eller anslut- ningsinstrumentet som depo-
nerats efter det att en ändring av protokollet 
har trätt i kraft beträffande samtliga 
fördragsslutande parter, eller efter fullgöran-
det av samtliga de åtgärder som krävs för 
ändringens ikraftträdande beträffande dessa 
parter, skall anses avse protokollet i dess 
ändrade lydelse. 
 

5. För att kunna uttrycka sitt samtycke till 
att bli bunden av detta protokoll måste en stat 
som är part i följande traktat säga upp dem 
med verkan från den dag då protokollet trä-
der i kraft för partens vidkommande i enlig-
het med artikel 20: 

a) 1974 års Atenkonvention om befordran 
till sjöss av passagerare och deras resgods, 
upprättad i Aten den 13 december 1974. 

b) Protokoll till Atenkonventionen om be-
fordran till sjöss av passagerare  och  deras  
resgods,  upprättat  i  London  den 19 no-
vember 1976. 

c) 1990 års protokoll om ändring av Aten-
konventionen om befordran till sjöss av pas-
sagerare och deras resgods, upp- rättat i Lon-
don den 29 mars 1990. 
 
 
 
 
 
 
 

thereafter remain open for accession. 
 

 
2 States may express their consent to be 

bound by this Protocol by: 
(a) signature without reservation as to rati-

fication, acceptance or approval; or 
(b) signature subject to ratification, accep-

tance or approval followed by ratification,  
acceptance or approval; or 

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

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

 
4 Any instrument of ratification, accep-

tance, approval or accession deposited after 
the entry into force of an amendment to this 
Protocol with respect to all existing States 
Parties, or after the completion of all meas-
ures required for the entry into force of the 
amendment with respect to those States Par-
ties shall be deemed to apply to this Protocol 
as modified by the amendment. 

 
5 A State shall not express its consent to be 

bound by this Protocol unless, if Party there-
to, it denounces: 
 

 
 
(a) the Athens Convention relating to the 

Carriage of Passengers and their Luggage by 
Sea, done at Athens on 13 December 1974; 

(b) the Protocol to the Athens Convention 
relating to the Carriage of Passengers and 
their Luggage by Sea, done at London on 19 
November 1976; and 

(c) the Protocol of 1990 to amend the Ath-
ens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea, done at 
London on 29 March 1990, with effect from 
the time that this Protocol  will enter into 
force for that State in accordance with Article 
20. 
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ARTIKEL 18 

Stater med mer än ett rättssystem 

1. En stat som har två eller fler territoriella 
enheter i vilka olika rättssystem tillämpas i 
frågor som omfattas av detta pro- tokoll får 
vid statens undertecknande, ratifikation, god-
tagande, godkännande eller anslutning 
förklara att protokollet skall om- fatta alla 
dess territoriella enheter eller bara en eller 
några av dem, och får när som helst ändra 
detta genom en ny förklaring. 
 

2. En sådan förklaring skall meddelas gene-
ralsekreteraren och uttryckligen ange de terri-
toriella enheter där protokollet är till- lämp-
ligt. 
 

3. När det gäller fördragsslutande stater 
som har avgivit en sådan förklaring skall 

a) hänvisningar till den stat där fartyget är 
registrerat och, när det gäller certifikat om 
obligatorisk försäkring, till utfärdande eller 
bestyrkande stat tolkas som hänvisningar till 
den terri- toriella enhet där fartyget är re-
gistrerat respektive certifikatet har utfärdats 
eller bestyrkts; 

b) hänvisningar till nationell lagstiftning, 
nationella ansvars- gränser  och  nationell va-
luta tolkas  som  hänvisningar till den 
lagstiftning, de ansvarsgränser och den valuta 
som gäller i den berörda territoriella enheten; 
 

c) hänvisningar till domstolar och till do-
mar som skall erkän- nas i de fördragsslutan-
de staterna tolkas som hänvisningar till dom-
stolar respektive domar  som  skall erkännas i 
den berörda territoriella enheten. 
 

ARTIKEL 19 

Regionala organisationer för ekonomisk in-
tegration 

1. Regionala organisationer för ekonomisk 
integration som är sammansatta av suveräna 
stater och till vilka dess medlems- stater har 
överlåtit behörigheten i vissa frågor som 
regleras i detta protokoll får underteckna, ra-
tificera, godta, godkänna eller ansluta sig till 
detta protokoll. En regional organisation för 
ekonomisk integration som är part i detta 

ARTICLE 18  

States with more than one system of law 

1 If a State has two or more territorial units 
in which different systems of law are appli-
cable in relation to matters dealt with in this 
Protocol, it may at the time of signature, rati-
fication, acceptance, approval or accession 
declare that this Protocol shall extend to all 
its territorial units or only to one or more of 
them, and may modify this declaration by 
submitting another declaration at any time. 
 

2 Any such declaration shall be notified to 
the Secretary-General and shall state ex-
pressly the territorial units to which this Pro-
tocol applies. 

 
3 In relation to a State Party which has 

made such a declaration: 
(a) references to the State of a ship's regis-

try and, in relation to a compulsory insurance  
certificate, to the issuing or certifying State,  
shall be construed as referring to the territo-
rial unit respectively in which the ship is reg-
istered and which issues or certifies the cer-
tificate; 

(b) references to the requirements of na-
tional law, national limit of liability and na-
tional currency shall be construed respec-
tively as references to the requirements of the 
law, the limit of liability and the currency of 
the relevant territorial unit; and 

(c) references to courts, and to judgments 
which must be recognised in States Parties, 
shall be construed as references respectively 
to courts of, and to judgments which must be 
recognised in, the relevant territorial unit. 
 

ARTICLE 19 

Regional Economic Integration Organiza-
tions 

1 A Regional Economic Integration Or-
ganization, which is constituted by sovereign 
States that have transferred competence over 
certain matters governed by this Protocol to 
that Organization, may sign, ratify, accept, 
approve or accede to this Protocol. A Re-
gional Economic Integration Organization 
which is a Party to this Protocol shall have 
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protokoll skall ha samma rättigheter och 
skyldigheter som en fördragsslutande stat när 
det gäller de frågor i protokollet som omfat-
tas av dess behörighet. 
 

2. En regional organisation för ekonomisk 
integration får i frågor inom dess behörighet-
sområden utöva sin rösträtt med ett antal rös-
ter som motsvarar det antal av dess med-
lemsstater som är parter i detta protokoll och 
som har överlåtit behörigheten i den berörda 
frågan till den. Den får inte utöva sin rösträtt 
om dess medlemsstater utövar sin, och vice 
versa. 
 
 

3. När antalet fördragsslutande stater är av-
görande enligt protokollet, t.ex. vid tillämp-
ning av artiklarna 20 och 23, skall en regio-
nal organisation för ekonomisk integration 
inte räknas som en fördragsslutande stat utö-
ver de av dess medlemsstater som är 
fördragsslutande stater. 
 

4. En regional organisation för ekonomisk 
integration skall vid dess undertecknande, ra-
tifikation, godtagande, godkännande eller 
anslutning avge en förklaring till general-
sekreteraren i vil- ken anges de frågor som 
regleras i protokollet beträffande vilka behö-
righeten har överförts till den regionala orga-
nisationen från de av dess medlemsstater som 
har undertecknat protokollet eller är 
fördragsslutande stater, och övriga 
inskränkningar av bety- delse i denna behö-
righet. Den regionala organisationen skall 
omedelbart underrätta generalsekreteraren 
när behörighetsför- delningen enligt förkla-
ringen ändras, även när ytterligare behö- rig-
het överförs. Generalsekreteraren skall till-
handahålla sådana förklaringar i enlighet med 
artikel 24 i detta protokoll. 
  
 

5. Fördragsslutande stater som är med-
lemsstater i en regional organisation för eko-
nomisk integration som är part i detta pro- 
tokoll  skall antas  ha  behörighet i  alla 
frågor som  regleras i protokollet för vilka 
någon förklaring om behörighetsöverföring 
till den regionala organisationen eller annan  
underrättelse dä- rom inte har lämnats i en-
lighet med punkt 4. 

the rights and obligations of a State Party, to 
the extent that the Regional Economic Inte-
gration Organization has competence over 
matters governed by this Protocol. 
 

2 Where a Regional Economic Integration 
Organization exercises its right of vote in 
matters over which it has competence, it shall 
have a number of votes equal to the number 
of its Member States which are Parties to this 
Protocol and which have transferred compe-
tence to it over the matter in question. A Re-
gional Economic Integration Organization 
shall not exercise its right to vote if its Mem-
ber States exercise theirs, and vice versa. 

 
3 Where the number of States Parties is 

relevant in this Protocol, including but not 
limited to Articles 20 and 23 of this Protocol, 
the Regional Economic Integration Organiza-
tion shall not count as a State Party in addi-
tion to its Member States which are States 
Parties. 

 
4 At the time of signature, ratification, ac-

ceptance, approval or accession the Regional 
Economic Integration Organization shall 
make a declaration to the Secretary-General 
specifying the matters governed by this Pro-
tocol in respect of which competence has 
been transferred to that Organization by its 
Member States which are signatories or Par-
ties to this Protocol and any other relevant 
restrictions as to the scope of that compe-
tence. The Regional Economic Integration 
Organization shall promptly notify the Secre-
tary-General of any changes to the distribu-
tion of competence, including new transfers 
of competence, specified in the declaration 
under this paragraph. Any such declarations 
shall be made available by the Secretary-
General pursuant to Article 24 of this Proto-
col. 

 
5 States Parties which are Member States 

of a Regional Economic Integration Organi-
zation which is a Party to this Protocol shall 
be presumed to have competence over all 
matters governed by this Protocol in respect 
of which transfers of competence to the Or-
ganization have not been specifically de-
clared or notified under paragraph 4. 
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ARTIKEL 20 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft tolv måna-
der efter det att tio stater antingen under-
tecknat protokollet utan förbehåll avseende 
ratifikation, godtagande eller godkännande 
eller deponerat sitt ratifikations-, godtagande-
, godkännande- eller anslutnings- instrument 
hos generalsekreteraren. 
 

2. För stater som ratificerar, godtar, god-
känner eller ansluter sig till detta protokoll 
efter det att förutsättningarna för ikraft- trä-
dande enligt punkt 1 har uppfyllts skall pro-
tokollet träda i kraft tre månader efter det att 
staten har deponerat sitt instru- ment,  dock  
tidigast när  detta  protokoll  träder  i  kraft  
enligt punkt 1. 
 
 

ARTIKEL 21 

Uppsägning 

1. En fördragsslutande stat kan säga upp 
detta protokoll när som helst efter det att pro-
tokollet har trätt i kraft för den staten. 
 
 

2. Uppsägningen sker genom deponering 
av ett instrument om uppsägning hos gene-
ralsekreteraren. 
 

3. Uppsägningen får verkan tolv månader 
efter deponeringen av instrumentet om 
uppsägning, eller vid den senare tidpunkt 
som anges i instrumentet. 
 

4. I förhållandet mellan de fördragsslutande 
staterna till detta protokoll anses en stat som 
säger upp konventionen i enlighet med arti-
kel 25 i konventionen inte samtidigt säga upp 
konven- tionen i dess lydelse enligt detta pro-
tokoll. 
 
 
 
 

 
 

ARTICLE 20 

Entry into force 

1 This Protocol shall enter into force 
twelve months following the date on which 
10 States have either signed it without reser-
vation as to ratification, acceptance or ap-
proval or have deposited instruments of rati-
fication,  acceptance, approval or accession 
with the Secretary-General. 

 
2 For any State which ratifies, accepts, ap-

proves or accedes to this Protocol after the  
conditions in paragraph 1 for entry into force 
have been met, this Protocol shall enter into 
force three months after the date of deposit  
by such State of the appropriate instrument,  
but not before this Protocol has entered into 
force in agreement with paragraph 1. 
 
 

ARTICLE 21 

Denunciation 

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

 
2 Denunciation shall be effected by the de-

posit of an instrument to that effect with the 
Secretary-General. 

 
3 A denunciation shall take effect twelve 

months, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, 
after its deposit with the Secretary-General. 
 

4 As between the States Parties to this Pro-
tocol, denunciation by any of them of the  
Convention in accordance with Article 25 
thereof shall not be construed in any way as a 
denunciation of the Convention as revised by 
this Protocol. 
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ARTIKEL 22 

Revidering och ändring 

1. Organisationen får sammankalla en kon-
ferens med syfte att revidera eller ändra detta 
protokoll. 
 

2. Organisationen skall sammankalla par-
terna i protokollet till en konferens i syfte att 
se över eller ändra protokollet om minst en 
tredjedel av parterna begär det. 
 
 

ARTIKEL 23 

Ändring av ansvarsgränserna 

1. Det särskilda förfarande som anges i 
denna artikel skall endast användas för 
ändring av de ansvarsgränser som anges i ar-
tiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 i kon-
ventionen i dess lydelse enligt detta proto-
koll, och påverkar inte tillämpningen av arti-
kel 22. 
  

2. På begäran av minst hälften av de 
fördragsslutande sta- terna i detta protokoll, 
dock minst sex, skall ett förslag till ändring 
av ansvarsgränserna eller självriskerna enligt 
artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 i 
konventionen i dess lydelse enligt detta pro-
tokoll genom generalsekreterarens försorg 
sändas till alla medlemmar i organisationen 
och till alla fördragsslu- tande stater. 
 
 

3. Ett förslag till ändring som sänts enligt 
ovan skall läggas fram för organisationens 
juridiska kommitté (nedan kallad juri- diska 
kommittén) för övervägande, vilken får äga 
rum tidigast sex månader efter översändan-
det. 
 

4. Alla fördragsslutande stater i konventio-
nen i dess lydelse enligt detta protokoll har 
rätt att delta i juridiska kommitténs förhand-
lingar för övervägande och antagande av 
ändringar, oav- sett om de är medlemsstater i 
organisationen eller inte. 
 

5. Ändringar antas med två tredjedels ma-
joritet av de för- dragsslutande stater i kon-

ARTICLE 22 

Revision and Amendment 

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

 
2 The Organization shall convene a Con-

ference of States Parties to this Protocol for 
revising or amending this Protocol at the re-
quest of not less than one-third of the States 
Parties. 
 

ARTICLE 23 

Amendment of limits 

1 Without prejudice to the provisions of 
Article 22, the special procedure in this Arti-
cle shall apply solely for the purposes of  
amending the limits set out in Article 3, par-
agraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, 
paragraph 1 and Article 8 of the Convention 
as revised by this Protocol. 
 

2 Upon the request of at least one half, but 
in no case less than six, of the States Parties 
to this Protocol, any proposal to amend the 
limits, including the deductibles, specified in 
Article 3, paragraph 1, Article 4bis, para-
graph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 
of the Convention as revised by this Protocol 
shall be circulated by the Secretary-General 
to all Members of the Organization and to all 
States Parties. 
 

3 Any amendment proposed and circulated 
as above shall be submitted to the Legal 
Committee of the Organization (hereinafter 
referred to as "the Legal Committee") for 
consideration at a date at least six months af-
ter the date of its circulation. 

 
4 All States Parties to the Convention as 

revised by this Protocol, whether or not 
Members of the Organization, shall be enti-
tled to participate in the proceedings of the 
Legal Committee for the consideration and 
adoption of amendments. 

 
5 Amendments shall be adopted by a two-

thirds majority of the States Parties to the 
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ventionen i dess lydelse enligt detta protokoll 
som är närvarande och som röstar i juridiska 
kom- mittén, med den ökning i antalet som 
föranleds av punkt 4, dock under förutsätt-
ning att minst hälften av de fördragsslu- tan-
de staterna i konventionen i dess lydelse en-
ligt detta pro- tokoll är närvarande vid röst-
ningstillfället. 
 

6. När juridiska kommittén behandlar ett 
förslag till ändring av gränserna skall den ta 
hänsyn till inträffade olyckor och i synnerhet 
omfattningen av de skador som orsakats av 
dem, till förändringar i penningvärdena och 
till den verkan på försäk- ringskostnaderna 
som ändringsförslaget medför. 
 

7. a) Ändringar i ansvarsgränserna med 
stöd av denna artikel får inte övervägas för-
rän fem år förflutit från den dag då  detta pro-
tokoll  öppnades för undertecknande och inte 
heller förrän fem år förflutit från den dag en 
tidi- gare ändring med stöd av denna artikel 
har trätt i kraft. 

b) Ingen gräns får höjas så att beloppet 
kommer att över- stiga den gräns som lagts 
fast i konventionen i dess lydelse enligt detta 
protokoll, ökat med sex procent per år, inklu-
sive den procentuella höjningen från föregå- 
ende  år,  räknat  från  den  dag  protokollet  
öppnades för undertecknande. 

c) Ingen gräns får höjas så att den med tre 
gånger över- stiger den gräns som lagts fast i 
konventionen i dess lydelse enligt detta pro-
tokoll. 
 

8. En ändring som har antagits i enlighet 
med punkt 5 skall av organisationen delges 
de fördragsslutande staterna. Änd- ringen 
skall anses godtagen när 18  månader har 
förflutit från underrättelsen om inte inom den 
tidsperioden minst en fjärde- del av de stater 
som var fördragsslutande stater då ändringen 
antogs av juridiska kommittén har underrättat 
generalsekretera- ren om att de inte godtar 
ändringen, som då anses förkastad och inte 
får någon verkan. 
  
 
  

9. En ändring som har godtagits i enlighet 
med punkt 8 träder i kraft 18 månader efter 
det att den godtogs. 

Convention as revised by this Protocol pre-
sent and voting in the Legal Committee ex-
panded as provided for in paragraph 4, on 
condition that at least one half of the States 
Parties to the Convention as revised by this 
Protocol shall be present at the time of vot-
ing. 

 
 
6 When acting on a proposal to amend the 

limits, the Legal Committee shall take into 
account the experience of incidents and, in 
particular, the amount of damage resulting 
therefrom, changes in the monetary values 
and the effect of the proposed amendment on 
the cost of insurance. 

 
7 (a) No amendment of the limits under 

this Article may be considered less than five 
years from the date on which this Protocol 
was opened for signature nor less than five 
years from the date of entry into force of a 
previous amendment under this Article. 
 

(b) No limit may be increased so as to ex-
ceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as revised 
by this Protocol increased by six per cent per 
year calculated on a compound basis from 
the date on which this Protocol was opened 
for signature. 

(c) No limit may be increased so as to ex-
ceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as revised 
by this Protocol multiplied by three. 

 
8 Any amendment adopted in accordance 

with paragraph 5 shall be notified by the Or-
ganization to all States Parties. The amend-
ment shall be deemed to have been accepted 
at the end of a period of eighteen months af-
ter the date of notification, unless within that 
period not less than one fourth of the States 
that were States Parties at the time of the 
adoption of the amendment have communi-
cated to the Secretary-General that they do 
not accept the amendment, in which case the 
amendment is rejected and shall have no ef-
fect. 

 
9 An amendment deemed to have been ac-

cepted in accordance with paragraph 8 shall 
enter into force eighteen months after its ac-
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10. Alla fördragsslutande stater är bundna 
av ändringen om de inte säger upp protokol-
let i enlighet med artikel 21.1 och 1.2 senast 
sex månader innan ändringen träder i kraft. 
Uppsägningen får verkan när ändringen trä-
der i kraft. 
 
 

11. En stat  som  blir  fördragsslutande part  
innan  18-må- nadersperioden för  dess god-
tagande har  löpt  ut  blir bunden av ändrin-
gen om den träder i kraft. En stat som blir 
fördrags- slutande part efter den perioden blir 
bunden av ändringen om den har godtagits i 
enlighet med punkt 8. I de fall som anges i 
denna punkt blir en stat bunden av en ändring 
när den träder i kraft eller när protokollet trä-
der i kraft för den staten, om detta sker sena-
re. 
 
 
 
 

ARTIKEL 24 

Depositarie 

1. Detta protokoll och de ändringar som an-
tagits i enlighet med artikel 23 skall depone-
ras hos generalsekreteraren. 
 

2. Generalsekreteraren skall 
a) informera alla stater som har under-

tecknat eller anslutit sig till protokollet om 
i) varje nytt undertecknande och ny depo-

nering av ett ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslut- ningsinstrument, 
och om vilken dag det skedde, 

ii) varje förklaring och underrättelse enligt 
artiklarna 9.2 och 9.3, 18.1  och 19.4  i kon-
ventionen i dess lydelse enligt detta proto-
koll, 

iii) dagen för protokollets ikraftträdande, 
 

iv) varje förslag om ändring av ans-
varsgränserna som lagts fram i enlighet med 
artikel 23.2 i detta protokoll, 

v) varje   förslag   som   har   antagits   i  
enlighet   med artikel 23.5 i detta protokoll, 
 

vi) varje  ändring  som  anses  godtagen  i  

ceptance.
 
10 All States Parties shall be bound by the 

amendment, unless they denounce this Proto-
col in accordance with Article 21, paragraphs 
1 and 2 at least six months before the 
amendment enters into force. Such denuncia-
tion shall take effect when the amendment 
enters into force. 

 
11 When an amendment has been adopted 

but the eighteen-month period for its accep-
tance has not yet expired, a State which be-
comes a State Party during that period shall 
be bound by the amendment if it enters into 
force. A State which becomes a State Party 
after that period shall be bound by an 
amendment which has been accepted in ac-
cordance with paragraph 8. In the cases re-
ferred to in this paragraph, a State becomes 
bound by an amendment when that amend-
ment enters into force, or when this Protocol 
enters into force for that State, if later. 
 
 

ARTICLE 24 

Depositary 

1 This Protocol and any amendments 
adopted under Article 23 shall be deposited 
with the Secretary-General. 

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

acceded to this Protocol of: 
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval 
or accession together with the date thereof; 

 
(ii) each declaration and communication 

under Article 9, paragraphs 2 and 3, Article 
18, paragraph 1 and Article 19, paragraph 4 
of the Convention as revised by this Protocol; 

(iii) the date of entry into force of this Pro-
tocol; 

(iv) any proposal to amend the limits which 
has been made in accordance with Article 23, 
paragraph 2 of this Protocol; 

(v) any amendment which has been adopt-
ed in accordance with Article 23, paragraph 5 
of this Protocol; 

(vi) any amendment deemed to have been 
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enlighet  med artikel 23.8 i detta protokoll, 
och om vilken dag änd- ringen träder i kraft 
enligt punkterna 9 och 10  i den artikeln, 
 
 

vii) varje deponering av ett instrument om 
uppsägning av protokollet, och om vilken 
dag det skedde och när uppsägningen får 
verkan, 

viii) all annan  kommunikation som fö-
reskrivs i detta protokoll; 

b) överlämna bestyrkta kopior av protokol-
let till alla stater som har undertecknat eller 
anslutit sig till det. 
 

3. Så snart detta protokoll har trätt i kraft 
skall generalsek- reteraren överlämna texten 
till Förenta nationernas sekretariat för    re-
gistrering   och    offentliggörande   i    enlig-
het    med artikel 102 av Förenta nationernas 
stadga. 
 
 

ARTIKEL 25 

Språk 

Detta protokoll är upprättat i ett enda origi-
nal på arabiska, engelska, franska, kinesiska, 
ryska och spanska språken, vilka samtliga 
texter är lika giltiga. 
 

UPPRÄTTAT I LONDON   den 1 novem-
ber 2002. 
 
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV   har under-
tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, 
undertecknat detta protokoll. 

accepted under Article 23, paragraph 8 of 
this Protocol, together with the date on which 
that amendment shall enter into force in ac-
cordance with paragraphs 8 and 9 of that Ar-
ticle  

(vii) the deposit of any instrument of de-
nunciation of this Protocol together with the 
date of the deposit and the date on which it 
takes effect; 

(viii) any communication called for by any 
Article of this Protocol; 

(b) transmit certified true copies of this 
protocol to all States which have signed or 
acceded to this Protocol. 
 

3 As soon as this Protocol comes into 
force, the text shall be transmitted by the 
Secretary-General to the Secretariat of the 
United Nations for registration and publica-
tion in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 
 
 

ARTICLE 25 

Languages 

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

DONE AT LONDON this first day of No-
vember two thousand and two. 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorised by their respective 
Governments for that purpose, have signed 
this Protocol. 
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CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL   SECURITY IN RE-
SPECT OF LIABILITY FOR THE DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PAS-
SENGERS 
 
Issued in accordance with the provisions of Article 4bis of the Athens Convention relating to  
the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002,  
 
  
Name of Ship  

  
Distinctive  

number  
or letters

IMO Ship 
Identification 

Number

  
Port of 

Registry 

  
Name and full address of the princi-
pal place of business of the carrier 
who actually performs the carriage.

 
  

        

 
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insur-
ance or other financial security satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens 
Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002. 
 
Type of Security 
................................................................................................................................. 
 
Duration of Security 
.......................................................................................................................... 
 
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)  
 
Name 
................................................................................................................................................. 
 
Address 
............................................................................................................................................. 
 
This certificate is valid until………………………………………………………………. 
 
Issued or certified by the Government of…………………………………………………..  
 
(Full designation of the State) 
OR 
The following text should be used when a State Party avails itself of Article 4bis, paragraph 3: 
 
The present certificate is issued under the authority of the Government of  .................................  
(full designation of the State) by ....................................... (name of institution or organisation) 
 
At ................................... On  ...................................... 
                    (Place)  (Date)  
 
                                                              ....................................................................................... 
                    (Signature and Title of issuing or certifying official) 
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Explanatory Notes: 
 
 
1 If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public au-
thority of the country where the Certificate is issued. 
 
2 If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of 
each of them should be indicated. 
 
3 If security is furnished in several forms, these should be enumerated. 
 
4 The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect. 
 
5 The entry "Address" of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of 
business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the 
insurance or other security is established shall be indicated. 
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BILAGA TILL ATENPROTOKOLLET 
 

CERTIFIKAT  ANGÅENDE  FÖRSÄKRING ELLER  ANNAN  EKONOMISK  
SÄKERHET  FÖR ANSVAR  FÖR PASSAGERARES DÖD  ELLER  PER-

SONSKADA 

 
Utfärdat i  enlighet med artikel 4a i  2002 års Atenkonvention om befordran tili sjöss av passagerare och deras 

resgods. 
 

 

Fartygets  

namn: 

Siffror eller bok-

stäver som identifi-

erar fartyget: 

 

Fartygets  

IMO·nummer: 

 

Hem-

ort: 

Namnet på den bortfraktare som faktiskt 

utför befordringen, och fullständig adress 

tili det driftställe där denne har sin hu-

vudsakliga rörelse: 

  

 
Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som uppfyller före-
skrifterna i artikel 4a i 2002 års Atenkonvention om befordran tili sjöss av passagerare och deras resgods. 

 
Säkerhetens art: ..................................................................................................................................................... 

 Säkerhetens giltighetstid: ..................................................................................................................................................... 

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som ställt annan ekonomisk säkerhet 

Namn:...................................................................................................................................................................................... 

 Adress: 

......................................................................................................................................................................................... 

Detta certifikat gäller till 
................................................................................................................................................................ 

 

Utfärdat eller bestyrkt av regeringen i 
(Statens fullständiga namn) 

ELLER 

När en fördragsslutande part tillämpar artikel 4a.3 skall föl-

jande text anvndas: Detta certifikat är utfärdat enligt bemyn-

digande av regeringen i 

.......................................................................... (statens fullständiga namn) av 

.......................................................................... 

 (institutionens eller organisationens namn) 
 

Utfärdat i   .........................................  den 

                          (ort)                              (datum) 
 
    (Den utfärdande eller bestyrkande tjänstemannens underskrift och titel) 
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Anvisningar 

 
1. Om så önskas kan uppgiften om utfärdande stat även innehålla en hänvisning tili behörig 

myndighet. 
 

2. Om flera personer tillhandahåller säkerhet skall det för var och en anges vilket belopp 
personen tillhandahåller. 
 

3. Om flera slags säkerheter ställs skall dessa anges. 
 

4. Under rubriken Säkerhetens giltighetstid skall även anges från viiken dag säkerheten gäl-
ler. 
 
5. Under rubriken Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som 
ställt annan ekonomisk säkerhet skall även anges var personen har sin huvudsakliga rörelse. 1     
tillämpliga fall skall det även anges vid vilket driftställe försäkringen utfärdats eller säkerheten 
ställs. 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1457-067X




