
Ed. 115. Frumvarp til laga [104. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd þrjá alþjóða-
samninga um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu.

(Lagt fyrir Alþingi á 100. löggjafarþingi 1978.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir íslands hönd alþjóðasamning frá

29. nóvember 1969 um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda eða
geta valdið olíumengun, alþjóðasamning frá 29. nóvember 1969 um einkaréttarlega
ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar og alþjóðasamning frá 18. desember
1971um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar. Samningarn-
ir eru prentaðir sem fylgiskjöl með lögum þessum.

2. gr.
Þegar samningarnir hafa öðlast gildi að því er Ísland varðar skulu ákvæði þeirra

hafa lagagildi hér á landi.

3. gr.
Ríkisstjórninni er ennfremur heimilt að staðfesta síðar breytingar á samningum

þessum. Þegar gildistaka breytinga hefur verið auglýst í Stjórnartíðindum, e-deild,
skulu þær hafa lagagildi hér á landi.

4. gr.
Ráðherra siglingamála fer með mál er varða samninga þessa. Siglingamála-

stjóri skal á vegum ráðherra annast eftirlit með framkvæmd samninganna.

5. gr.
Brot á ákvæðum samninga þessara varða sektum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
6. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina að staðfesta fyrir

Íslands hönd þrjá alþjóðasamninga um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu.
Alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda eða geta
valdið olíumengun og alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af
völdum olíumengunar voru gerðir í Brussel hinn 29. nóvember 1969.Voru þeir ár-
angur af alþjóðlegri ráðstefnu sem var haldin dagana 10. til 29. nóvember 1969.
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Alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumeng-
unar var svo I framhaldi af alþjóðasamningnum um einkaréUarlega ábyrgð vegna
tjóns af völdum olíumengunar gerður í Brussel hinn 18. desember 1971, en hann
hafði verið undirbúinn á alþjóðlegri ráðstefnu sem þar var haldin dagana 29. nóvem-
ber til 18. desember 1971. Báðar þessar ráðstefnur voru haldnar fyrir forgöngu
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMCO).

Alþjóðasamningurinn um íhlutun á úthafinu fjallar um aðgerðir strandríkis
vegna skipskaða á úthafinu til varnar gegn olíumengun, ef talið er að skipskaðinn
geti valdið tjóni á umhverfi og nytjum innan lögsögu strandríkisins sé ekkert að
gert. Samningurinn nær til olíumengunar af völdum hráolíu, brennsluolíu, dísil-
olíu og smurningsolíu. Strandríki sem grípur til aðgerða samkvæmt samningi þess-
um skal að jafnaði hafa samráð um aðgerðir við önnur viðkomandi ríki, sérstak-
lega þó það ríki, sem skipið er frá. Strandríkinu er þó heimilt, þegar um brýna nauð-
syn er að ræða, að gera nauðsynlegar ráðstafanir þegar í stað án undanfarandi
ráðfærslu. Þá eru í samningnum ákvæði um að öll aðildarríki tilnefni sérfræðinga
með ákveðna þekkingu og getur strandríki leitað ráða hjá þeim þegar þörf krefur.

Til að tryggja rétt annarra aðila fyrir óþörfum aðgerðum strandríkisins, ber
strandríki sem hefur gert ráðstafanir er brjóta í bága við ákvæði samningsins skylda
til að greiða skaðabætur. Ef strandríki og viðkomandi aðili koma sér ekki saman um
bætur getur annar hvor aðilinn skotið máli sínu til sáttanefndar eða, ef málið er
ekki útkljáð hjá sáttanefnd, þá til gerðardóms.

Viðauki við samninginn fjallar um skipun sáttanefndar og gerðardóms svo og
starfsaðferðir þeirra.

Samningur þessi hefur þegar öðlast alþjóðlegt gildi og eru aðilar að honum
31 talsins.

Alþjóðasamningurinn um einkaréttarlega ábyrgð fjallar um ábyrgð skipeiganda
ef skip hans veldur olíumengun í umhverfi sjávar. Samningurinn gildir fyrir tank-
skip sem flytja hráolíu, brennsluolíu, þykka dísilolíu, smurningsolíu og hvallýsi.
Fjárhagsleg ábyrgð skipeiganda er bundin við 2000 Iranka fyrir hverja rúmlest
rúmlestatals skipsins, en þó á skipeigandi ekki rétt til að notfæra sér þessa tak-
mörkun ef mengunin er honum sjálfum að kenna. Ábyrgð skipeiganda er hinsvegar
engin ef olíumengun verður vegna hernaðaraðgerðar, ófriðar, borgarastyrjaldar, upp-
reisnar eða náttúruhamfara sem eigi verða umflúnar eða ráðið við. Einnig fellur
ábyrgð skipeiganda niður, ef um er að ræða áfall sem þriðji aðili orsakar vísvitandi
eða ef áfallið má rekja til kæruleysis eða vanrækslu yfirvalda í viðhaldi siglinga-
ljósa og tækja.

Skipum sem flytja meira en 2000 tonn af olíu í farmi skal skylt að hafa vátrygg-
ingu eða aðra fjárhagslega tryggingu er svari til þeirrar hámarksábyrgðar er samn-
ingurinn kveður á um. Vottorð um að slík trygging sé í gildi skal gefið út fyrir
hvert skip og skal vottorðið haft um borð í skipinu. Samningsríki skulu sjá um að
slík trygging sé í gildi fyrir skip sem koma eða fara úr þeirra höfnum.

Samningur þessi hefur einnig öðlast alþjóðlegt gildi og eru aðilar að honum
34 talsins.

Alþjóðasamningurinn um stofnun alþjóðasjóðs var gerður í fyrsta lagi með
því markmiði að sjóðurinn yrði nokkurs konar baktrygging fyrir tjónþola olíu-
mengunar, þegar þær hámarksbætur sem skipeigendum er gert að greiða samkvæmt
samningnum um einkaréttarlega ábyrgð duga ekki til að bæta tjónþola upp það
tjón, sem hann hefur orðið fyrir. Í öðru lagi er sjóðnum ætlað að draga að nokkru
leyti úr þeirri fjárhagslegu ábyrgð, sem skipeigendum er sett samkvæmt ákvæðum
samningsins um einkaréttarlega ábyrgð.

Fjárframlög í sjóðinn greiðast árlega af þeim sem flytja inn meira en 150.000
lestir á ári af gjaldskyldri olíu, eins og hún er skilgreind í samningnum. Svartolía
sem flutt er til landsins frá Sovétríkjunum myndi samkvæmt samningnum vera
gjaldskyld.
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Samningurinn hefur ekki enn öðlast alþjóðlegt gildi samkvæmt 40. gr. hans,
en 12 ríki hafa þegar staðfest hann.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ákvæði samninganna skuli hafa lagagildi
hér á landi þegar þeir hafi öðlast gildi að því er Ísland varðar (2. gr.). Ennfremur
er leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina að staðfesta síðari breytingar á samningunum
og skuli þær hafa lagagildi hér á landi, þegar þær hafa verið auglýstar í Stjórnar-
tíðindum, C-deild C3. gr.). Grein þessi er til að koma í veg fyrir að leggja þurfi
breytingar á samningunum fyrir Alþingi í hvert sinn sem staðfesting er ráðgerð.
Ríkisstjórninni ber þó að sjálfsögðu skylda til að leggja fyrir Alþingi breytingar
sem hafa í för með sér frávik frá upphaflegum tilgangi samninganna.

Fylgiskjal A.

ALÞJÓÐASAMNINGUR
UM íHLUTUN Á ÚTHAFINU ÞEGAR
ÓHÖPP KOMA FYRIR SEM VALDA,
EÐA GETA VALDIÐ, OLíUMENGUN
Aðildarríkin að þessum samningi,

gera sér grein fyrir þörfinni á að vernda
hagsmuni þjóða sinna gegn hinum alvar-
legu afleiðingum af óhappi á sjó sem hef-
ur í för með sér hættu á óhreinkun sjáv-
ar og stranda af völdum olíu,

eru sannfærð um að undir þeim kring-
umstæðum gætu ráðstafanir þess eðlis að
heyri til undantekninga verið nauðsyn-
legar á úthafinu til verndar slíkum hags-
munum, og að þær aðgerðir hafa ekki
áhrif á meginregluna um frelsi úthafs-
ins,

og hafa því komið sér saman um eftir-
farandi:

1. gr.
1. Aðildarríkin að þessum samningi
mega gera þær ráðstafanir sem ,nauðsyn-
legar kunna að vera á úthafinu til þess
að koma í veg fyrir, draga úr eða úti-
loka alvarlega og yfirvofandi hættu sem
ströndum þeirra, eða hagsmunum í því
sambandi, stafar af olíumengun, eða
hættu á olíumengun sjávar eftir að 6happ
hefur komið fyrir á sjó, eða vegna fram-
kvæmda í sambandi við slíkt óhapp, sem
ástæða er til að ætla að af muni hljótast
meiri háttar vandræði.
2. ÞÓ skal engar ráðstafanir gera
samkvæmt þessum samningi gegn nokkru
herskipi eða öðru skipi sem ríki á eða
rekur og notað er að svo stöddu eingöngu
í þjónustu ríkisvalds við störf sem ekki
flokkast undir verslunarviðskipti.

INTERNATIONAL CONVENTION
RELATING TO INTERVENTION ON
THE HIGH SEAS IN CASES OF OIL

POLLUTION CASUALTIES
The States Parties to the present Con-

vention,
CONSCIOUS of the need to protect the

interests of their peoples against the grave
consequences of a maritime casualty re-
sultíng in danger of oil polIution of sea
and coastlines,

CONVINCED that under these eircum-
stances measures of an exceptional char-
acter to protect such interests might be
necessary on the high seas and that these
measures do not affect the principle of
freedom of the high seas,

HAVE AGREED as follows;

Article I
1. Parties to the present Convention may
take such measures on the high seas as
may be necessary to prevent, mitigate
or eliminate grave and imminent danger
to their coastline or related Interests from
pollution or threat of poIlution of the sea
by oil, following up on a maritime casu-
aIty or acts related to such a easualty,
which may reasonably be expected to
result in major harrnful consequences.

2. However, no measures shall be taken
und er the present Convention against any
warship or other ship owned or operated
by a State and used, for the time being,
only on government non-commercial ser-
vice.
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2. gr.
Í þessum samningi:
1. merkir "óhapp á sjó" árekstur

skipa, strand eða annan siglingaatburð,
eða annan viðburð um borð í skipi eða
utan þess sem leiðir til verulegs tjóns, eða
yfirvofandi hættu á verulegu tjóni, á skipi
eða farmi;

2. "skip" merkir:
a) sérhvern sjógengau farkost af hvaða

tagi sem er, og
b) sérhvert fljótandi far, að undantekn-

um útbúnaði eða tæki til afnota við
rannsóknir og nýtingu auðlinda sjáv-
arbotnsins og hafsbotnsins og undir-
jarðlaga þeirra;

3. "olía" merkir hráolíu, brennsluolíu,
dísilolíu og smurningsolíu;
4. "hagsmunir í því sambandi" merkir
þá hagsmuni strandríkis sem óhapp á sjó
gagngert snertir eða ógnar, svo sem:

a) starfsemi á sjó með ströndum fram,
í höfnum eða við ármynni, þar á með-
al fiskveiðar, sem hlutaðeigandi aðil-
um er ómissandi sér til framdráttar;

b) það sem ferðamanna straumur til við-
komandi svæðis byggist á;

e) heilsu fólksins sem býr við strendurn-
ar og velfarnað hlutaðeigandi svæð-
is, þar á meðal verndun lifandi nátt-
úruauðlinda sjávarins, og flóru og
fánu;

5. "Stofnunin" merkir Alþjóðasiglinga-
málastofnunina.

3. gr.
Þegar strandríki neytir réttar síns til

að gera ráðstafanir í samræmi við 1. gr.
skulu gilda eftirfarandi ákvæði:

a) áður en hafist er handa um nokkrar
aðgerðir skal strandríki ráðfæra sig
við önnur ríki sem óhappið á sjó snert-
ir, einkum við fánaríkið eða fánaríkin;

b) strandríkið skal tafarlaust tilkynna
þær aðgerðir sem ráðgerðar eru sér-
hverjum aðilum, einstaklingum eða
lögpersónum, sem strandrikinu er

Article II
For the purposes of the present Con-

vention:
1. "Maritime casualty" means a collision
of ships, stranding or other incident of
navigation, or other occurrence on board
a ship or external to it resulting in mat-
erial damage or imminent threat of mat-
erial damage to a ship or cargo;

2. "Ship" means:
(a) any sea-go ing vessel of any type

whatsoever, and
(b) any floating craft, with the exception

of an installation or device engaged
in the exploration and exploitation
of the resources of the sea-bed and
the ocean floor and the subsoiI
thereof;

3. "Oil" means crude oil, fuel oil, diesel
oil and lubricating oil;
4. "Related ínterests" means the inter-
ests of a coastal State directly affected
or threatened by the maritime casualty,
such as:
(a) maritime coastal, port orestuarine

activities, including fisheries activi-
ties, constituting an essential means
of livelihood of the persons con-
cerned;

(b) tourist attractions of the area con-
cerned;

(e) the health of the coastal population
and the well-being of the area con-
cerned, íncluding conservation of liv-
ing marine resources and of wildlife;

5. "Organization" means
Governmental Maritime
Organization.

the Inter-
Consultative

Article III
When a coastal State is exereising the

right to take measures in accordance
with Article I, the foIlowing provisions
shall apply:
(a) before taking any measures, a coastal

State shall proceed to consultations
with other States affected by the mari-
time casualty, particularly with the
flag State or States;

(b) the coastal State shall notify without
delay the proposed measures to any
persons physical or corporate known
to the coastal State, or made known
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kunnugt um, eða sem það fær vitn-
eskju um meðan á ráðfærslu stendur,
að hafi hagsmuna að gæta sem ástæða
er til að ætla að þær aðgerðir muni
snerta. Strandríkið skal taka tillit til
allra sjónarmiða sem þeir kunna að
hafa fram að færa;

e) áður en nokkur ráðstöfun er gerð, er
strandríkinu heimilt að ráðfæra sig
við óháða sérfræðinga og skulu þeir
valdir af lista sem Stofnunin heldur;

d) þegar um brýna nauðsyn er að ræða
sem krefst þess að ráðstafanir verði
gerðar þegar í stað, er strandríkinu
heimilt að gera þær ráðstafanir sem
hið brýna ástand gerir nauðsynlegar,
án undanfarandi tilkynningar eða ráð-
færslu, ellegar án þess að halda áfram
ráðfærslu sem var þegar hafin;

e) strandríki skal, áður en slíkar ráð-
stafanir eru gerðar og meðan á þeim
stendur, gera það sem í þess valdi
stendur til að forðast alla hættu á
manntjóni og til að veita nauðstödd-
um alla þá aðstoð sem þeir kunna að
þarfnast, og eftir atvikum að greiða
fyrir heimsendingu skipshafna og ekki
hindra hana á nokkurn hátt;

f) ráðstafanir sem hafa verið gerðar
samkvæmt 1. gr. skal tafarlaust til-
kynna viðkomandi ríkjum, og viðkom-
andi einstaklingum og lögpersónum
sem vitað er um, svo og aðalritara
Stofnunarinnar.

4. gr.
I. Undir yfirumsjón Stofnunarinnar
skal gera og færa lista yfir þá sérfræð-
inga sem gert er ráð fyrir í 3. gr. þessa
samnings og Stofnunin skal setja þær
reglur sem nauðsynlegar og viðeigandi
eru í því sambandi og einnig kveða á um
hvaða hæfniskröfur skulu gerðar.

2. Þeim ríkjum sem eru meðlimir Stofn-
unarinnar og aðilar að þessum samningi
er heimilt að tilnefna menn á listann.
Sérfræðingunum skulu greidd laun fyrir
unnin störf, af þeim ríkjum sem til þeirra
leita.

to it during the consultations, to have
interests which can reasonably be
expected to be affected by those mea-
sures. The coastal State shall take
into account any views they may
submit;

(e) before any measure is taken, the
coastal State may proceed to a con-
sultation with independent experts,
whose names shall be chosen from
a list maintained by the Organiza-
tion;

(d) in cases of extreme urgency requiring
measures to be taken immediately,
the coastal State may take measures
rendered necessary by the urgency
of the situation, without prior notifi-
cation or consultation or without con-
tinuing consultations already begun;

(e) a coastal State shall, before taking
such measures and during their
course, use its best endeavours to
avoid any risk to human life, and to
afford persons in distress any assist-
ance of which they may stand in
need, and in appropriate cases to
facilitate the repatriation of ships'
crews, and to raise no obstacle there-
to;

(f) measures which have been taken in
application of Article I shall be no-
tified without delay to the States and
to the known physical or corporate
persons concerned, as well as to the
Secretary-General of the Organiza-
tion.

Article IV
1. Under the supervision of the Orga-
nization, there shall be set up and main-
tained the list of experts contemplated
by Article IIIof the present Convention,
und the Organization shall make neces-
sary and appropriate regulations in con-
nexion therewith, including the deter-
mination of the required qualifications.
2. Nominations to the list may be made
by Member States of the Organization
and by Parties to this Convention. The
experts shall be paid on the basis of ser-
vices rendered by the States utiIizing
those services.
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5. gr.
1. Ráðstafanir sem strandríki gerir í
samræmi við 1. gr. skulu vera í hlutfalli
við það tj ón sem það raunverulega hefur
beðið eða yfir því vofir.
2. Slíkar ráðstafanir skulu ekki fara
fram úr því sem með sanngirni má telja
nauðsynlegt til þess að ná þeim tilgangi
sem getur í 1. gr., og þeim skal hætt jafn-
skjótt og þeim tilgangi hefur verið náð;
þær skulu ekki að nauðsynjalausu ganga
á rétt eða hagsmuni fánaríkisins, þriðju
ríkja, eða annarra einstaklinga eða lög-
persóna sem hlut eiga að máli.
3. Þegar metið er hvort ráðstafanir séu
í hlutfalli við tjónið skal taka tillit til:

a) yfirgrips yfirvofandi tjóns og líkinda
fyrir því, ef ráðstafanirnar væru ekki
gerðar; og

b) líkindanna til þess að ráðstafanirnar
nái tilgangi sínum; og

e) yfirgrips þess tjóns sem kann að leiða
af slíkum ráðstöfunum.

6. gr.
Sérhverju aðildarriki sem hefur gert

ráðstafanir sem brjóta i bág við ákvæði
þessa samnings og valdið öðrum tjóni skal
gert að greiða skaðabætur sem nemur því
tjóni sem hlýst af ráðstöfunum sem fara
fram úr því sem með sanngirni má telja
nauðsynlegar til þess að ná þeim tilgangi
sem greinir í 1. gr.

7. gr.
Nema öðruvísi sé kveðið á berum orð-

um, skal ekkert í þessum samningi skerða
nein réttindi sem að öðru leyti eiga við,
skyldu, sérréttindi, eða friðhelgi, eða
svipta neitt aðildarríkjanna, eða neinn
einstakling eða lögpersónu sem hlut á að
máli, neinni úrlausn sem að öðru leyti
á við.

8. gr.
1. Öllum ágreiningi milli aðildarríkj-
anna um það hvort aðgerðir samkvæmt 1.
gr. hafi brotið í bág við ákvæði þessa
samnings, um það hvort skaðabætur sé
skylt að greiða samkvæmt 6. gr., og um
upphæð slikra skaðabóta. skal, ef ekki
hafa tekist samningar milli aðildarríkj-
anna sem í hlut eiga eða ríkisins sem ráð-
stafanirnar gerði og þeirra sem kröfu

Article V
1. Measures taken by the coastal State
in accordance with Article I shall be pro-
portionate to the damage actual or threa-
tened to it.
2. Such measures shall not go beyond
what is reasonably necessary to achieve
the end mentioned in Article I and shall
cease as soon as that end has been
achieved ; they shall not unnecessarily in-
terfere with the rights and interests of the
flag State, third States and of any per-
sons, physical or corporate, concerned.

3. In consíderíng whether the measures
are proportionate to the damage, account
shall be taken of:
(a) the extent and probability of im-

minent damage if those measures are
not taken; and

(b) the likelihood of those measures be-
ing effective; and

(e) the extent of the damage which may
be caused by such measures.

Article VI
Any Party which has taken measures

in contravention of the provisions of the
present Convention causing damage to
others, shall be obliged to pay compensa-
tion to the extent of the damage caused
by measures which exceed those reason-
ably necessary to achieve the end men-
tioned in Article I.

Article VII
Except as specificaIly provided, nothing

in the present Convention shall prejudice
any otherwise applicable right, duty,
privilege or immunity or deprive any of
the Parties or any interested physical or
corporate person of any remedy otherwise
applicable.

Article VIII
1. Any controversy between the Partles
as to whether measures taken under Ar-
ticle I were in contravention of the provis-
ions of the present Convention, to whether
compensation is obliged to be paid under
Article VI, and to the amount of such
compensation shall, if settlement by
negotiation between the Parti es involved
or between the Party which took the
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gera, einstaklinga eða lögpersóna. og ef
aðildarríkin koma sér ekki saman um
annað, vísað að beiðni einhvers hlutað-
eigandi aðildarríkis til sáttagerðar, eða, ef
sáttagerð ber ekki árangur, til gerðar-
dóms, svo sem greinir í viðauka þessa
samnings.

2. Aðildarríkið sem ráðstafanirnar gerði
skal ekki eiga rétt á að hafna beiðni um
sáttagerð eða gerðardóm samkvæmt
ákvæðum málsgreinarinnar næst á undan
þessari á þeim forsendum einum að ekki
hafi verið leitað einhverra úrlausna sem
landslög heimila fyrir þess eigin dóm-
stólum.

9. gr.
1. Þennan samning skal heimilt að und-
irrita þar til 31. desember 1970 og eftir
þann tíma skal heimilt að gerast aðili að
honum.
2. Ríkjum sem eru meðlimir Samein-
uðu þjóðanna, eða einhverrar sérstofnan-
anna, eða Alþjóðakjarnorkumálastofnun-
arinnar, eða aðilar að samþykkt Alþjóða-
dómstólsins, er heimilt að gerast aðilar
að þessum samningi með:
a) undirritun án fyrirvara um fullgild-

ingu, staðfestingu, eða samþykki;
b) undirritun með fyrirvara um fullgild-

ingu, staðfestingu, eða samþykki, sem
á eftir fer fullgilding, staðfesting, eða
samþykki, eða

e) afhendingu aðildarskjals.

10. gr.
1. Fullgilding, staðfesting, samþykki
eða aðild skal fara fram með afhendingu
formlegs skjals þar um i vörslu aðalrit-
ritara Stofnunarinnar.

2. Sérhvert skjal um fullgildingu, stað-
festingu, samþykki eða aðild sem afhent
er eftir að breyting á þessum samningi
tekur gildi að þvi er varðar ólI þau ríki
sem þegar eru aðilar, ellegar eftir að
lokið er öllum ráðstöfunum sem gera þarf
vegna gildistöku breytingarinnar að þvi
er þau aðildarríki varðar, skal teljast taka
til samningsins eins og hann er með áorð-
inni breytingu.

measures and the physical or corporate
claimants has not been possible, and if
the Parties do not otherwise agree, be
submitted upon request of any of the
Parties concerned to conciliation or, if
conciliation does not succeed, to arbitra-
tion, as set out in the Annex to the pre-
sent Convention.
2. The Party which took the measures
shall not be entitled to refuse a reuuest
for conciliation or arbitration under -pro-
visions of the preceding paragraph solely
on the grounds that any remedies under
municipal law in its own courts have not
been exhausted.

Article IX
1. The present Convention shall remain
open for signature until 31 December 1970
and shall thereafter remain open for
accession.
2. States Members of the United Nations
or any of the Specialized Agencies or of
the International Atomic Energy Agency
or Parties to the Statute of the Interna-
tional Court of Justice may become Par-
ties to this Convention by:
Ca) signature without reservation as to

ratification, acceptance or approval;
eb) signature subject to ratification, ac-

ceptance or approval followed bY
ratification, acceptance or approval;
or

(e) aceession.

Article X
1. Ratification, acceptance, approval or
accession shall be effected by the de-
posit of a formal instrument to that effect
with the Secretary-General of the Orga-
nization.
2. Any instrument of ratification, ac-
eeptance, approval or accession deposited
after the entry into force of an amend-
ment to the present Convention with re-
spect to all exi sting Parties or after the
completion of all measures required for
the entry ínto force of the amendment
with respect to those Partles shall be
deemed to apply to the Convention as
modified by the amendment.
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11. gr.
1. Þessi samningur skal ganga í gildi
á nítugasta degi eftir þann dag er ríkis-
stjórnir fimmtán ríkja hafa annaðhvort
undirritað hann án fyrírvara um fullgild-
ingu, staðfestingu, eða samþykki, eða
hafa afhent skjöl um fullgildingu, stað-
festingu, samþykki, eða aðild í vörslu
aðalritara Stofnunarinnar.

2. Að því er varðar hvert ríki sem sið-
ar fullgildir, staðfestir, samþykkir, eða
gerist aðili að þessum samningi, skal
hann ganga í gildi á nítugasta degi eftir
að það ríki afhendir viðeigandi skjal til
varðveislu.

12. gr.
1. Þessum samningi getur sérhvert að-
ildarríki sagt upp hvenær sem er eftir
þann dag er samningurinn gengur í gildi
fyrir viðkomandi ríki.
2. Uppsögn skal tilkynna með því að
leggja inn skjal þar um til aðalritara
Stofnunarinnar.
3. Uppsögn skal taka gildi einu ári, eða
eftir slíkan tíma lengri sem tiltekinn kann
að vera i uppsagnarskjalinu. eftir að hún
er lögð inn til aðalritara Stofnunarinnar.

13. gr.
1. Sameinuðu þjóðirnar skulu, þegar
þær eru stjórnvald yfir einhverju land-
svæði, eða sérhvert aðildarríki að þess-
um samningi sem ábyrgt er fyrir miIli-
ríkjaviðskiptum einhvers landsvæðis, eins
fljótt og auðið er, ráðgast við hlutaðeig-
andi yfirvöld slíkra landsvæða, eða gera
þær ráðstafanir aðrar sem viðeigandi
kunna að vera til þess að koma því til
leiðar að þessi samningur taki einnig til
þess landsvæðis, og þeim er heimilt
hvenær sem er að lýsa yfir, með skrif-
legri tilkynningu til aðalritara Stofnunar-
innar, að þessi samningur skuli ná til
slfks landsvæðis.
2. Þessi samningur skal ná til þess land-
svæðis sem getur i tilkynningunni frá
móttökudegi hennar, eða frá þeim degi
öðrum sem tiltekinn kann að vera i til-
kynningunni.
~. Sameinuðu þjóðirnar, ellegar sér-
hvert aðildarriki sem hefur gefið yfir-

Article XI
1. The present Convention shall enter
into force on the ninetieth day following
the date on which Governments of fiftecn
States have either signed it without re-
servation as to ratification, acceptance or
approval or have deposited instruments of
ratification, acceptance, approval or ac-
cession with the Secretary-General of the
Organization.
2. For each State which subsequently
ratifies, accepts, approves or accedes to it
the present Convention shall come into
force on the ninetieth day after deposit
by such State of the appropriate ínstru-
ment.

Article XII
1. The present Convention may be de-
nounced by any Party at any time after
the date on which the Convention cornes
into force for that State.
2. Denunciation shall be effected by the
deposit of an instrument with the Secre-
tary-General of the Organization.
3. A denunciation shall take effect one
year, or such louger period as may be
specified in the instrument of denuncia-
tion, after its deposit with the Secretary-
General of the Organization.

Article XIII
1. The United Nations where it is the
administering authority for a territory, or
any State Party to the present Conven-
tion responsible for the international rei a-
tions of a territory, shall as soon as pos-
sible consult with the appropriate authori-
ties of such territories or take such other
measures as may be appropriate, in order
to extend the present Convention to that
territory and may at any time by notifi-
cation in writing to the Secretary-General
of the Organization declare that the
present Convention shall extend to such
territory.

2. The present Convention shall, from
the date of receipt of the notification
or from such other date as may be speci-
fied in the notification, extend to the
territory named therein.
3. The United Nations, or any Party
which has made a declaration under para-
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lýsingu samkvæmt 1. mgr. þessarar
greinar, mega, hvenær sem er eftir þann
dag er samningurinn hefur þannig verið
látinn ná til einhvers landsvæðis, lýsa
yfir með skriflegri tilkynningu til aðal-
ritara Stofnunarinnar að þessi samning-
ur skuli ekki lengur ná til einhvers þess
landsvæðis sem tilgreint er í tilkynning-
ingunni.
4. Þessi samningur skal þá ekki lengur
ná til hvers þess landsvæðis sem nefnt er
í slíkri tilkynningu er liðið er eitt ár, eða
slíkur tími lengri sem tiltekinn kann að
vera í tilkynningunni, frá þeim degi er til-
kynningin berst aðalritara Stofnunarinn-
ar.

14. gr.
1. Stofnunin má boða til ráðstefnu í
þeim tilgangi að endurskoða eða breyta
þessum samningi.

2. Stofnunin skal boða til ráðstefnu að-
ildarríkjanna að þessum samningi í því
skyni að endurskoða eða breyta þessum
samningi, ef þess er beiðst af eigi færri
en einum þriðja hluta aðildarríkjanna.

15. gr.
1. Þessi samningur skal fenginn aðal-
ritara Stofnunarinnar til varðveislu.

2. Aðalritari Stofnunarinnar skal:

a) tilkynna öllum ríkjum sem hafa und-
irritað eða gerst aðilar að þessum
samningi

i) hverja nýja undirritun, eða afhend-
ingu skjals, og dagsetningardag henn-
ar;

ii) afhendingu sérhvers skjals um upp-
sögn á þessum samningi ásamt dag-
setningardegi afhendingar;

iii) ef þessi samningur hefur einnig
verið látinn taka til einhvers land-
svæðis samkvæmt 1. mgr. 13. gr., og
þegar einhver slík útfærsla er felld
úr gildi samkvæmt ákvæðum 4. mgr.
þeirrar greinar, og tilgreina i báðum
tilvikum þann dag er mörk þessa
samnings hafa verið, ellegar hætta
að vera, þannig vikkuð;

graph 1 of this Article may at any time
after the date on which the Convention
has been so extended to any territory
declare by notification in writing to the
Secretary-General of the Organization
that the present Convention shall cease
to extend to any such territory named
in the notification.

4. The present Convention shall cease
to extend to any territory mentioned in
such notification one year, or such longer
period as may be specified therein, after
the date of receipt of the notification by
the Secretary-General of the Organization.

Article XIV
1. A Conference for the purpose of re-
vising or amending the present Conven-
tion may be convened by the Organiza-
tion.
2. The Organization shall convene a
Conference of the States Parties to the
present Convention for revising or amend-
ing the present Convention at the request
of not less than one-third of the Partles.

Article XV
1. The present Convention shall be de-
posited with the Secretary-General of the
Organization.
2. The Secretary-General of the Orga-
nization shall:
(a) inform all States which have signed

or acceded to the Convention of:

Ci) each new signature or deposit of
instrument together with the date
thereof;

(ii) the deposit of any instrument of
denunciation of this Convention to-
gether with the date of the deposit;

(iii) the extension of the present Con-
vention to any territory under para-
graph 1 of Article XIII and of the
termination of any such extension
under the provisions of paragraph
4 of that Article stating in each case
the date on which the present Con-
vention has been or will cease to be
so extended;
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b) senda staðfest rétt eftirrit af þessum
samningi öllum ríkjum sem undirritað
hafa þennan samning og öllum ríkjum
sem gerast aðilar að samningnum.

16. gr.
Jafnskjótt og þessi samningur gengur i

gildi skal aðalritari Stofnunarinnar senda
texta hans til skrifstofu Sameinuðu þjóð-
anna til skrásetningar og birtingar í sam-
ræmi við 102. gr. stofnskrár Sameinuðu
þjóðanna.

17. gr.
Þessi samningur er gerður í einu ein-

taki á ensku og frönsku og eru báðir
textar jafngildir. Lögmætar þýðingar á
rússnesku og spænsku skulu gerðar og
varðveittar ásamt með hinu undirritaða
frumriti.

Þessu til staðfestingar hafa undirrit-
aðir sem til þess hafa fullt umboð hver
frá sinni ríkisstjórn undirritað þennan
samning.

Gert í Brussel hinn tuttugasta og níunda
dag nóvembermánaðar 1969.

VIÐAUKI
I. KAFLI. SÁTTAGERÐ

1. gr.
Ef hlutaðeigandi aðilar ákveða ekki

annað, skal sáttagerð hagað í samræmi
við þær reglur sem greinir í þessum kafla.

2. gr.
1. Sáttanefnd skal skipuð að tilmælum
eins aðila til annars samkvæmt 8. gr.
samningsins.

2. Beiðni um sáttagerð sem aðili leggur
fram skal byggð á greinargerð um málið
ásamt með öllum málsgögnum.

3. Ef til málsmeðferðar hefur verið
stofnað milli tveggja aðila, er sérhverjum
öðrum aðila hvers þegnar eða eign-
ir hafa orðið fyrir afleiðingum af hin-
um sömu ráðstöfunum, eða sem er strand-
ríki sem hefur gert sams konar ráðstaf-
anir, heimilt að gerast aðili að sáttagerð-

(b) transmit certified true copíes of the
present Convention to all Signatory
States and to all States which accede
to the present Convention.

Article XVI
As soon as the present Convention

comes into force, the text shall be trans-
mitted by the Secretary-General of the
Organization to the Secretariat of the
United Nations for registration and publi-
cation in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

Article XVII
The present Convention is established in

a single copy in the English and French
languages, both texts being equally auth-
entic. Offical translations in the Russian
and Spanish languages shall be prepared
and deposited with the signed original.

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed being duly authorized by their
respective Governments for that purpose
have signed the present Convention.

DONE at Brussels this twenty-ninth
day of November 1969.

ANNEX
CHAPTER I. CONCILIATION

Article 1
Provided the Parties concerned do not

decide otherwise, the procedure for con-
ciliation shall be in accordance with the
rules set out in this Chapter.

Article 2
1. A Conciliation Commission shall be
established upon the request of one Party
addressed to another in application of
Article VIII of the Convention.
2. The request for conciliation sub-
mitted by a Party shall consist of a state-
ment of the case together with any sup-
porting documents.
3. If a procedure has been initiated be-
tween two Parties, any other Party the
nationals or property of which have been
affected by the same measures, or which
is a coastal State having taken similar
measures, may join in the conciliation
procedure by giving written notice to the
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inni með skriflegri tilkynningu til þeirra
aðila sem upphaf áttu að málsmeðferð-
inni, enda hafi hvorugur hinna síðar-
nefndu aðila mótmælt slíkri aðild.

3. gr.
1. Sáttanefndin skal skipuð þrem mönn-
um: einum tilnefndum af strandríkinu
sem ráðstafanirnar gerði, einum tilnefnd-
um af ríkinu hvers þegnar eða eignir
hafa orðið fyrir afleiðingum af ráðstöf-
unum, og hinum þriðja, sem skal vera for-
maður nefndarinnar og tilnefnast sam-
kvæmt samkomulagi milli upphaflegu
meðlimanna tveggja.
2. Sáttanefndarmenn skulu valdir af
lista gerðum fyrir fram með þeim hætti
sem greinir í 4. gr. hér á eftir.

3. Ef aðilinn sem slíkum tilmælum er
beint til hefur ekki tilkynnt, innan 60
daga frá því beiðni um sáttagerð er mót-
tekin, hinum aðilanum að ágreiningnum
um útnefningu sáttanefndarmanns sem
honum ber að tilnefna, ellegar ef, innan
30 daga frá tilnefningu þess hins annars
meðlíms sáttanefndarinnar sem aðilunum
ber að útnefna, hinir tveir fyrstu sátta-
nefndarmenn hafa ekki getað orðið ásátt-
ir um útnefningu formanns nefndarinnar,
skal aðalritari Stofnunarinnar, að til-
mælum annars hvors aðilanna og innan
30 daga, annast hina tilskildu útnefningu.
Meðlimir sáttanefndarinnar sem þannig
eru tilnefndir skulu valdir af listanum
sem ákvæði eru um í málsgreininni hér
á undan.

4. Formaður nefndarinnar skal í engu
tilviki vera eða hafa verið þegn eins hinna
upphaflegu aðila að málsmeðferðinni.

4. gr.
1. A listanum sem mælt er fyrir um í 3.
gr. skulu vera hæfir menn tilnefndir af
aðilunum og Stofnunin skal halda honum
réttum á hverjum tíma. Hver aðili má
tilnefna fjóra menn á listann sem ekki
nauðsynlega þurfa að vera þegnar hans.
Tilnefningar skulu vera til sex ára hverju
sinni og þær skal vera heimilt að endur-
nýja.

Parties which have originally initiated
the procedure unless either of the latter
Parties object to such joinder.

Article 3
1. The Conciliation Commission shall be
composed of three members: one nomina-
ted by the coastal State which took the
measures, one nominated by the State the
nationals or property of which have been
affected by those measures and a third,
who shall preside over the Commission
and shall be nominated by agreement be-
tween the two original members.
2. The ConciIiators shall be selected
from a list previously drawn up in accor-
dance with the procedure set out in Article
4 below.
3. If within a period of 60 days from the
date of receipt of the request for con-
ciliation, the Party to which such request
is made has not given notice to the other
Party to the controversy of the nomina-
tion of the Conciliator for whose selection
it is responsible, or if, within a period of
30 days from the date of nornination
of the second of the members of the Com-
mission to be designated by the Parti es,
the first two Conciliators have not been
able to designate by common agreement
the Chairmen of the Commission, the
Secretary-General of the Organization
shall upon request of either Party and
within a period of 30 days, proceed to the
required nomination. The members of the
Commission thus nominated shall be sel-
ected from the list prescribed in the
preceding paragraph.
4. In no case shall the Chairman of the
Commission be or have been a national
of one of the original Parties to the pro-
cedure, whatever the method of his no-
mination.

Article 4
1. The list prescribed in Article 3 above
shall consist of qualified persons designa-
ted by the Parties and shall be kept up to
date by the Organization. Each Party may
designate for inclusion on the list four
persons, who shall not necessarily be its
nationals. The nominations shall be for
periods of six years each and shall be
renewable.
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2. Nú deyr maður sem er á listanum,
eða segir af sér, og skal þá þeim aðila
sem þann mann tilnefndi leyft að tilnefna
mann sem komi í hans stað þann tíma
sem eftir er af kjörtímabilinu.

5. gr.
1. Ef aðilar gera ekki samkomulag um
annað, skal sáttanefndin setja sér eigin
starfsreglur, sem skulu í öllum tilvikum
veita aðilum jafna aðstöðu til málflutn-
ings fyrir nefndinni. Að því er varðar
rannsókn skal nefndin, nema hún sé sam-
mála um aðra ákvörðun, fara eftir ákvæð-
um 3. kafla Haag-samningsins um frið-
samlega lausn alþjóðadeilumála frá 18.
október 1907.
2. Aðilar skulu hafa málsvara fyrir
sáttanefndinni og þeim skal falið að ann-
ast milligöngu milli aðilanna og nefndar-
innar. Hvér aðili má einnig leita aðstoðar
ráðunauta og sérfræðinga sem hann til-
nefnir í því skyni, og má mælast til þess
að allir þeir sem aðilinn telur gagnlegt
að leiða fram sem vitni fái að mæta fyrir
sáttanefndinni.

3. Nefndin skal hafa rétt til þess að
krefjast skýringa af málsvörum, ráðu-
nautum, og sérfræðingum aðilanna og
einnig af sérhverjum þeim, með samþykki
stjórnarvalda þeirra, sem nefndin kann
að telja gagnlegt að kalla fyrir sig.

6. gr.
Ef aðilar gera ekki samkomulag um

annað, skulu ákvarðanir sáttanefndarinn-
ar gerðar með meiri hluta greiddra at-
kvæða og nefndin skal ekki tjá sig um
efnisatriði ágreiningsins nema allir með-
limir hennar séu viðstaddir.

7. gr.
Aðilar skulu auðvelda störf sáttanefnd-

arinnar og einkum í samræmi við sína
löggjöf, með öllum tiltækum ráðum:

a) sjá nefndinni fyrir nauðsynlegum
skjölum og upplýsingum;

b) gera nefndinni mögulegt að fara inn
á sín landsvæði til þess að hlýða á
framburð vitna eða sérfræðinga og til
þess að fara á vettvang.

2. In the case of the decease or resigna-
tion of a person whose name appears on
the list, the Party which nominated such
person shall be permitted to nominate
a replacement for the remainder of the
term of office.

Article 5
1. Provided the Parties do not agree
otherwise, the Conciliation Commission
shall establish its own procedures, which
shall in all cases permit a fair hearing.
As regards examination, the Commission,
unless it unanimously decides otherwise,
shall con form with the provisions of
Chapter III of The Hague Convention for
the Peaceful Settlement of International
Disputes of 18 October 1907.
2. The Parties shall be represented be-
fore the Conciliation Commission by
agents whose duty shall be to act as inter-
mediaries between the Parties and the
Commission. Each of the Parties may
seek also the assistance of advisers and
experts nominated by it for this purpose
and may request the hearing of all per-
sons whose evidence the Party considers
useful.
3. The Commission shall have the right
to request explanations from agents, ad-
visers and experts of the Parties as well
as from any persons whom, with the con-
sent of their Governments, it may deem
useful to call.

Article 6
Provided the Parties do not agree other-

wise, decisions of the Conciliation Com-
mission shall be taken by a majority
vote and the Commission shall not pro-
nounce on the substance of the contro-
versy unless all its members are present.

Article 7
The Parties shall facilitate the work of

the Conciliation Commission and in parti-
cular, in accordance with their legislation,
and using all means at their disposal:
(a) provide the Commission with the

necessary documents and informa-
tion;

(b) enable the Commission to enter their
territory, to hear witnesses or ex-
perts, and to visit the scene.
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8. gr. .
Hlutverk sáttanefndarinnar verður það

að upplýsa þau málsatriði sem um er
deilt, að safna í þeim tilgangi öllum þeim
upplýsingum sem málið varða með rann-
sókn eða með öðrum hætti og leitast við
að sætta málsaðilána. Nefndin skal, eftir
að hafa rannsakað málið, greina aðilum
frá tillögu sem nefndin álítur hæfa mál-
inu og hún skal ákveða frest eigi lengri
en 90 daga og fara fram á það við aðila
að þeir segi til um, áður en sá frestur
rennur út, hvort þeir fallist á tillöguna
eða ekki.

9. gr.
Tillögunni skal fylgja greinargerð. Ef

tillagan er ekki að öllu eða einhverju
leyti samdóma álit nefndarinnar, skal
hver sáttamaður eiga rétt á að skila sér-
áliti.

10. gr.
Sáttagerð skal talin árangurslaus hafi,

90 dögum eftir að aðilum hefur verið
tilkynnt tillagan, annar hvor aðilinn ekki
tilkynnt hinum aðilanum að hann fallist
á tillöguna. Sáttagerð skal einnig teljast
árangurslaus, hafi sáttanefndin ekki ver-
ið stofnuð innan þeirra tímabila sem til-
tekin eru í 3. mgr. 3. gr. hér á undan,
eða, ef aðilar hafa ekki gert samkomulag
um annað, hafi sáttanefndin ekki sent
frá sér sína tillögu innan eins árs frá
þeim degi er formaður sáttanefndarinnar
var tilnefndur.

11. gr.
1. Hver meðlimur nefndarinnar skal fá
þóknun fyrir sitt starf og skal þóknunar-
upphæðin ákveðin með samkomulagi
milli málsaðila og skal hver þeirra leggja
fram jafnan hluta.
2. Framlög vegna ýmissa útgjalda sem
starf nefndarinnar hefur i för með sér
skulu skiptast á sama hátt.

12. gr.
Aðilum að ágreiningnum er heimilt

hvenær sem er á meðan á sáttagerð stend-

Article 8
The task of the Conciliation Commis-

sion will be to clarify the matters under
dispute, to assemble for this purpose all
relevant information by means of exa-
mination or other means, and to en-
deavour to reconcile the Parties. After exa-
mining the case, the Commission shall
communicate to the Parties a recom-
mendation which appears to the Com-
mission to be appropriate to the matter
and shall fix a period of not more than
90 days within which the Parties are
called upon to state whether or not they
accept the recommendation.

Article 9
The recommendation shall be accom-

panied by a statement of reasons. If the
recommendation does not represent in
whole or in part the unanimous opinion
of the Commission, any Conciliator shall
be entitled to deliver a separate opinion.

Article 10
A conciliation shall be deemed unsuc-

cessful if, 90 days after the Parties have
been notified of the recommendation,
either Party shall not have notified the
other Party of its acceptance of the recom-
mendation. Conciliation shall likewise be
deemed unsuccessful if the Commission
shall not have been established within
the period prescribed in the third para-
graph of Article 3 above, or provided the
Parties have not agreed otherwise, if the
Commission shall not have issued its re-
commendation within one year from the
date on which the Chairman of the Com-
mission was nominated.

Article 11
1. Each member of the Commission
shall receive remuneration for his work.
such remuneration to be fixed by agree-
ment between the Parties which shall each
contribute an equal proportion.
2. Contributions for miscellaneous ex-
penditure incurred by the work of the
Commission shall be apportioned in the
same manner.

Article 12
The parties to the controversy may at

any time during the conciliation pro-
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ur að ákveða í sameiningu að setja niður
deilur með öðrum hætti.

II. KAFLI. GERÐARDÓMUR
13. gr.

1. Ef aðilar gera ekki samkomulag um
annað, skal gerð fara fram samkvæmt
þeim reglum sem greinir i þessum kafla.

2. Þegar sáttagerð er árangurslaus er
ekki heimilt að beiðast gerðardóms nema
það sé gert innan 180 daga frá þeim tíma
er sáttagerð reyndist árangurslaus.

14. gr.
Gerðardómurinn skal skipaður þrem

mönnum: einum gerðardómsmanni til-
nefndum af strandríkinu sem gerði ráð-
stafanirnar, einum tilnefndum af ríkinu
hvers þegnar eða eignir hafa orðið fyrir
afleiðingum af þeim ráðstöfunum, og ein-
·um öðrum tilnefndum með samkomulagi
milli hinna tveggja fyrrnefndu, og skal
hann vera forseti gerðardómsins.

15. gr.
1. Hafi forseti dómsins ekki verið til-
nefndur er liðnir eru 60 dagar frá þvi að
sá hinn annar gerðardómsmaður var til-
nefndur, skal aðalritari Stofnunarinnar
að tilmælum annars hvors aðilans áður
en liðnir eru aðrir 60 dagar annast slíka
tilnefningu og velja af lista hæfra manna
sem gerður er fyrir fram samkvæmt
ákvæðum 4. gr. hér að framan. Sá listi
skal vera aðskilinn frá listanum yfir sér-
fræðinga sem mælt er fyrir um i 4. gr.
samningsins og frá listanum yfir sátta-
menn sem kveðið er á um í 4. gr. þessa
viðauka. ÞÓ má nafn sama manns vera
bæði á listanum yfir sáttamenn og á list-
anum yfir gerðardómsmenn. Þann sem
gegnt hefur starfi sáttanefndarmanns í
deilumáli má hins vegar ekki velja til
þess að gegna starfi gerðardómsmanns
í sama máli.

2. Hafi annar aðilanna ekki tilnefnt
þann meðlim dómsins sem honum ber
að tilnefna áður en liðnir eru 60 dagar
frá móttökudegi beiðninnar, má hinn að-

cedure decide in agreement to have re-
course to a different procedure for settle-
ment of disputes.

CHAPTER II. ARBITRATION
Article 13

1. Arbitration procedure, unless the
Parties decide otherwise, shall be in ac-
cordance with the rules set out in this
Chapter.
2. Where conciliation is unsuccessful,
a request for arbitration may only be
made within a period of 180 days follow-
ing the failure of conciliation.

Article 14
The Arbitration Tribunal shall consist

of three members: one Arbitrator nomina-
ted by the coastal State which took the
measures, one Arbitrator nominated by
the State the nationals or property of
which have been affected by those mea-
sures, and another Arbitrator who shall
be nominated by agreement between the
two first-named, and shall act as its Chair-
man.

Article 15
1. If, at the end of a period of 60 days
from the nomination of the second Ar-
bitrator. the Chairman of the Tribunal
shall not have been nominated, the Secre-
tary-General of the Organization upon re-
quest of either Party shall within a fur-
ther period of 60 days proceed to such no-
mination, selecting from a list of qualified
persons previously drawn up in accor-
dance with the provisions of Article 4
above. This list shall be separate from the
list of experts prescribed in Article IV of
the Convention and from the list of Con-
ciliators prescríbed in Article 4 of the
present Annex; the name of the same per-
son may, however, appear both on the list
of Conciliators and on' the list of Arbitra-
tors. A person who has acted as Concilia-
tor in a dispute may not, however, be
chosen to act as Arbitrator in the same
matter.
2. If, within a period of 60 days from the
date of the receipt of the request, one of
the Parties shall not have nominated the
member of the Tribunal for whose deslg-
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iIinn tilkynna það aðalritara Stofnunar-
innar beint og skal hann tilnefna for-
seta dómsins innan 60 daga og velja hann
af listanum sem mælt er fyrir um í 1.
mgr. þessarar greinar.

3. Forseti dómsins skal, þá er hann hef-
ur verið tilnefndur, fara þess á leit við
þann aðilann sem ekki hefur skipað gerð-
ardómsmann að gera það á sama hátt
og með sömu skilyrðum. Ef sá aðili ann-
ast ekki tilskilda útnefningu, skal forseti
dómsins fara þess á leit við aðal ritara
Stofnunarinnar að annast útnefninguna
með þeim hætti og skilyrðum sem mælt
er i málsgreininni hér á undan.
4. Forseti dómsins, ef hann er tilnefnd-
ur samkvæmt ákvæðum þessarar greinar,
skal ekki vera eða hafa verið þegn eins
aðilanna sem hlut eiga að máli, nema
til komi samþykki hins aðilans, eða aðil-
anna.
5. Nú deyr gerðardómsmaður sem til-
nefndur var af einum aðilanna, eða hann
forfallast, og skal þá nefndur aðili til-
nefna annan í hans stað innan 60 daga
frá því hann lést eða forfallaðist. Ef
nefndur aðili tilnefnir ekki, skal gerðinni
haldið áfram með þeim gerðardómsmönn-
um sem eftir eru. Ef forseti dómsins deyr
eða forfallast, skal tilnefna annan í hans
stað samkvæmt ákvæðum 14. gr. hér að
framan, ellegar, ef ekki hefur náðst sam-
komulag milli meðlima dómsins innan 60
daga frá þeim degi er hann lést eða for-
fallaðist, þá i samræmi við ákvæði þessar-
ar greinar.

16. gr.
Ef til málsmeðferðar hefur verið stofn-

að milli tveggja aðila, er sérhverjum öðr-
um aðila hvers þegnar eða eignir hafa
orðið fyrir afleiðingum af hinum sömu
ráðstöfunum, eða sem er strandríkt sem
hefur gert sams konar ráðstafanir, heim-
ilt að gerast aðili að gerðinni með þvi að
tilkynna það skriflega aðilunum sem upp-
haf áttu að málsmeðferðinni, enda hafi
hvorugur hinna síðarnefndu aðila mót-
mælt slíkri aðild.

nation it is responsible, the other Party
may directly inform the Secretary-General
of the Organization who shall nominate
the Chairman of the Tribunal within a
period of 60 days, selecting him from the
list prescribed in paragraph 1 of the pres-
ent Article.
3. The Chairman of the Tribunal shall,
upon nomination, request the Party which
has not provided an Arbitrator, to do so
in the same manner and under the same
conditions. If the Partv does not make
the required nominatíon, the Chairman of
the Tribunal shall request the Secretary-
General of the Organization to make the
nomination in the form and conditions
prescribed in the preceding paragraph.
4. The Chairman of the Tribunal, if no-
minated under the provisions of the
present Article, shall not be or have been
a national of one of the Parties concerned,
except with the consent of the other Party
or Parties.
5. In the case of the decease or default
of an Arbitrator for whose nomination
one of the Partles is responsible, the said
Party shall nominate a replacement within
a period of 60 days from the date of de-
cease or default. Should the said Party
not make the nomination, the arbitration
shall proceed under the remaining Arbl-
trators. In the case of decease or default
of the Chairman of the Tr'ibunal, a re-
placement shall be nominated in accor-
dance with the provisions of Article 14
within a period of 60 days of the decease
above, or in the absence of azreement
between the members of the Tribunal
or default, according to the provísions of
the present Article.

Article 16
If a procedure has been initiated be-

tween two Parties, any other Party. the
nationals or property of which have been
affected by the same measures or which
is a coastal State having taken similar
measures, may join in the arhitration
procedure by giving written notice to the
Parties which have originallv initiated
the procedure unless either of the latter
Parties object to such joinder.
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17. gr.
Sérhver gerðardómur sem stofnað hef-

ur verið til samkvæmt ákvæðum þessa
fylgiskjals skal setja sér eigin reglur um
starfshætti.

18. gr.
1. Ákvarðanir dómsins um starfsreglur
sínar og dómþingsstað svo og sérhvern
ágreining sem fyrir dóminn er lagður
skulu gerðar með metri hluta greiddra
atkvæða meðlima hans; fjarvera eða hjá-
seta eins af meðlimum dómsins sem til-
nefndur hefur verið af hálfu aðila skal
ekki hindra dóminn frá því að komast
að niðurstöðu. Ef atkvæði eru jöfn, skal
atkvæði forseta ráða úrslitum,

2. Aðilar skulu auðvelda störf dómsins
og einkum í samræmi við löggjöf sína
með öllum ráðum sem þeim eru tiltæk:

a) verða dóminum úti um nauðsynleg
skjöl og upplýsingar;

b) gera dómnum mögulegt að fara inn
á sín landsvæði til þess að hlýða á
framburð vitna og sérfræðinga og til
þess að fara á vettvang.

3. Fjarvera eða forföll eins aðila skal
ekki vera málsmeðferð til fyrirstöðu.

19. gr.
1. Úrskurði dómsins skal fylgja grein-
argerð. Hann skal vera endanlegur og
ekki heimilt að áfrýja honum. Aðilar
skulu þegar i stað hlíta úrskurðinum.
2. Um sérhvern ágreining sem kann að
rísa milli aðila um túlkun og framkvæmd
gerðardómsúrskurðarins er hvorum
tveggja aðila heimilt að leita úrskurðar
dómsins sem gerðardómsúrskurðinn kvað
upp, ellegar, ef hann er ekki tiltækur, þá
annars dóms sem stofnað er til í þeim til-
gangi og með sama hætti og upphaflegi
dómurinn.

Article 17
Any Arbitration Tribunal established

under the provisions of the present Annex
shall decide its own rules of procedure.

Article 18
1. Decisions of the Tribunal both as
to its procedure and its place of meeting
and as to any controversy laid before it,
shall be taken by majority vote of its
members; the absence or abstention of
one of the members of the Tribunal for
whose nomination the Parti es were re-
sponsible shall not constitute an impedi-
ment to the Tribunal rcaching a decision,
In cases of equal voting, the Chairman
shall east the deciding vote.
2. The Parties shall facilitate the work
of the Tribunal and in particular, in
accordance with their legislation, and us-
ing all means at their disposal:
(a) provide the Tribunal with the neces-

sary documents and information;
(b) enable the Tribunal to enter their

territory, to hear witnesses or experts,
and to visit the scene.

3. Absence or default of one Party shall
not constitute an impediment to the pro-
cedure.

Article 19
1. The award of the Tribunal shall be
accompanied by a statement of reasons.
It shall be final and without appeal. The
Parties shall immediately comply with
the award.
2. Any controversy which may arise be-
tween the Parties as regards interpreta-
tion and execution of the award may be
submitted by either Party for judgment
to the Tribunal which made the award,
or, if it is not available, to another
Tribunal constituted for this purpose in
the same manner as the original Tribunal.
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Fylgiskjal B.

ALÞJÓÐASAMNINGUR
UM EINKARÉTTARLEGA ÁBYRGÐ

VEGNA TJÓNS AF VÖLDUM
OLlUMENGUNAR

Þau ríki sem aðilar eru að þessum
samningi

gera sér grein fyrir mengunarhættunni
sem það hefur í för með sér að olía fermd
án umbúða er flutt sjóleiðis um allan
heim,

eru sannfærð um að þörf er á að tryggja
að þeir aðilar sem verða fyrir mengunar-
tjóni vegna leka eða losunar olíu úr skip-
um eigi kost fullnægjandi skaðabóta,

vilja taka upp samræmdar alþjóðlegar
reglur og málsmeðferð til úrlausnar
vandamálum um ábyrgð og til þess að
veita fullnægjandi skaðabætur slíkum
tilvikum, og

hafa því komið sér saman um eftir-
farandi:

1. gr.
Í þessum samningi
1. merkir "skip" sérhvern sjógengari far-
kost og sérhvert fljótandi far af hvaða
tagi sem er, sem raunverulega er að flytja
umbúðalausa olíu sem farm.
2. "Aðili" merkir sérhvern einstakling
eða félag eða sérhverja opinbera eða
einkastofnun, hvort heldur um lögpersónu
er að ræða eða ekki, þar á meðal ríki eða
sérhverjar undirstofnanir því tilheyrandi.
3. .Eigandi" hefur merkinguna aðili,
eða aðilar, sem skráður er eigandi skips,
eða, ef um enga skráningu er að ræða,
þann aðila, eða þá aðila sem skipið eiga.
Nú er um að ræða skip sem er í eigu
ríkis og rekið af félagi sem er skrásett í
því ríki sem útgerðaraðili skipsins, og
skal þá "eigandi" merkja slíkt félag.
4. "Skráningarríki skipsins" merkir, í
sambandi við skráð skip, ríkið þar sem
skipið er skráð og, í sambandi við óskráð
skip, ríkið sem fáninn tilheyrir sem það
siglir undir.
5. "Olía" merkir sérhverja þrávirka olíu
svo sem hráolíu, brennsluolíu, þykka

INTERNATIONAL CONVENTION
ON CIVIL LIABILITY FOR OIL

POLLUTION DAMAGE

The States Parties to the present Con-
vention,

CONSCIOUS of the dangers of pollution
posed by the worldwide maritime carri-
age of oil in bulk,

CONVINCED of the need to ensure that
adequate compensation is available to
persons who suffer damage caused by
polIution resuIting from the escape or
discharge of oil from ships,

DESIRING to adopt uniform interna-
tional rules and procedures for determin-
ing questions of liability and providing
adequate compensation in such cases,

HAVE AGREED as follows:

Article I
For the purposes of this Convention:

1. "Ship" means any sea-going vessel
and any seaborne craft of any type what-
soever, actually carrying oil in bulk as
cargo.
2. "Person" means any individual or
partner ship or any public or private body,
whether corporate or not, including a
State or any of its constituent sub-
divisions.
3. "Owner" means the person or persons
registered as the owner of the ship or, in
the absence of registration, the person or
persons owning the ship. However in the
case of a ship owned by a State and opera-
ted by a company which in that State is
registered as the ship's operator, "owner"
shall mean such company.
4. "State of the ship's registry" means
in relation to registered ships the State
of registration of the ship, and in rela-
tion to unregistered ships the State whose
flag the ship is flying.
5. "Oil" means any persistent oil such
as crude oil, fuel oil, heavy die sel oil,
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dísilolíu, smurningsolíu og hvallýsi. hvort
heldur flutt í skipinu sem farmur eða í
eldsneytisgeymum skipsins.
G. "r.,lengunartjón" merkir tjón eða
skaða sem hlýst utan skipsins sem olíu
flytur, af völdum óhreinkunar sem staf-
ar af leka eða losun olíu úr skipinu, hvar
sem slíkur leki eða losun kann að eiga
sér stað, og inni felur kostnað vegna ráð-
stafana til að koma í veg fyrir tjón. og
frekara tjón eða skaða sem hlýst af slík-
um ráðstöfunum.
7. "Ráðstafanir til að koma í veg fyrir
ljón" merkir hvers konar réttmætar ráð-
stafanir sem gerðar eru af sérhverjum
aðila eftir að atburður hefur átt sér stað
til þess að koma í veg fyrir eða draga
sem mest úr mengunartjóni.
8. "Atburður" merkir sérhvert atvik, eða
röð atvika af sömu rótum, sem veldur
mengunartjóni.
9. "Stofnunin" merkir Alþjóðasiglinga-
málastofnunina.

2. gr.
Þessi samningur skal einvörðungu taka

til mengunartjóns sem hlýst innan land-
svæðis að meðtalinni landhelgi samnings-
ríkis og til ráðstafana sem gerðar ert] til
að koma í veg fyrir eða draga sem mest
úr slíku tjóni.

3. gr.
1. Nema ákvæði 2. og 3. mgr, þessarar
greinar eigi við, skal eigandi skips á þeim
tíma er atburður á sér stað, eða þegar
athurðurinn samanstendur af röð atvika,
ú þeim tíma er hið fyrsta slíkt atvik bar
að höndum, vera ábyræur vegna sérhvers
mengunartjóns af völdum olíu sem lekið
hefur eða verið losuð úr skipi sem af-
leiðing atburðarins,
2. Eigandi skal engri ábyrgð. sæta fyrir
mengunartjón ef hann sannar að tjónið:

a) hafi verið afleiðing af hernaðaraðgerð.
ófriði, borgarastyrjöld, uppreisn eða
náttúruhamförum þess eðlis sem heyr-
ir til undantekninæa, eigi verður um-
flúið og eigi viðnám veitt, eða

b ) hafi að öllu leyti verið afleiðing af
verknaði eða vanrækslu af hálfu
þriðja aðila í þeim tilgangi gert að
valda tjóni, eða

lubricating oil and whale oil, whether
carried on board a ship as cargo or in the
bunkers of such a ship.
6. "Pollution damage" means loss or
damage caused outside the ship carrying
oil by contamination resulting from the
escape or discharge of oil from the ship,
wherever such escape or discharge may
occur, and includes the costs of preven-
tive measures and further loss or damage
caused by preventive measures.

7. "Preventive measures" means any
reasonable measures taken by any person
after an incident has occurred to prevent
or minimize pollution damage.

8. "Incident" means any occurrence, or
series of occurrences having the same
origin, which causes poIlution damage.
9. "Organization" means the Inter-Gov-
ernmental Maritime Consultative Orga-
nization.

Article II
This Convention shall apply exclusively

to polIution damage caused on the terri-
tory including the territorial sea of a
Contracting State and to preventive mea-
sures taken to prevent or minimize such
damage.

Article III
1. Except as provided in paragráphs 2
and 3 of this Article, the owner of a ship
at the time of an incident, or where the
incident consists of a series of oceur-
rences at the time of the first such occur-
rence, shall be liable for any pollution
damage caused by oiI which has escaped
or been discharged from the ship as a
result of the incident.
2. No Iiabiltty for pollution damage
shall attach to the owner if he proves
that the damage:
(a) resulted from an act of war, hostili-

ties, civil war, insurrection or a na-
tural phenomenon of an exceptional,
inevitable and irresistible character,
or

eb) was whoIly caused by an act or omis-
síon done with intent to cause damage
by a third party. or

18



e) hafi að öllu leyti hlotist af skeytingar-
leysi eða öðrum ólögmætum verknaði
einhverrar ríkisstjórnar eða annars
yfirvalds sem ábyrgð ber á því að
halda ljósum í lagi eða öðrum búnaði
til aðstoðar við sjófarendur, í sam-
bandi við að leysa það hlutverk sitt
af hendi.

3. Ef eigandi sannar að mengunartjónið
hafi stafað að öllu eða nokkru leyti ann-
aðhvort af verknaði eða vanrækslu í þeim
tilgangi gert að valda tjóni af hálfu þess
aðila sem fyrir tjóninu varð, ellegar af
skeytingarleysi þess aðila, má leysa hann
að öllu eða nokkru leyti undan ábyrgð
gagnvart slíkum aðila.
4. Engar skaðabótakröfur vegna meng-
unartjóns skulu gerðar á hendur eiganda
öðruvísi en í samræmi við þennan samn-
ing. Enga kröfu vegna mengunartjóns
samkvæmt þessum samningi eða á annan
veg er heimilt að gera á hendur þeim sem
eru í þjónustu eiganda eða umboðsmönn-
um hans.
5. Ekkert í þessum samningi skal skerða
nokkurn rétt eiganda til að ganga að
þriðja aðila.

4. gr.
Þegar olía hefur lekið eða verið losuð

úr tveim eða fleiri skipum og af því hlýst
mengunartjón, skulu eigendur allra skip-
anna sem Í hlut eiga, nema þeir séu undan
leystir samkvæmt 3. gr .. bera ábyrgð einn
fvrir alla og allir fyrir einn á öllu því
tjóni sem ekki verður með sanngirni
sundur greint.

5. gr.
1. Eiganda skips skal frjálst að takmarka
áhyrgð sína samkvæmt þessum samningi,
að því er varðar hvern einstakan atburð,
við heildarupphæð sem nemur 2000 frönk-
um fyrir hverja rúmlest rúmlestatals
skipsins. Sú upphæð skal þó Í engu til-
viki fara yfir 210 milljónir franka.
2. Ef raunveruleg sök eiganda eða vitorð
hans hefur orðið því valdandi að atburð-
urinn átti sér stað, skal hann ekkí eiga
rétt á að notfæra sér þá takmörkun sem
kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar.
3. Með það fyrir augum að notfæra sér
bau hlunnindi sem fylgja takmörkun
þeirri sem kveðið er á um í 1. mgr. þess-
arar greinar, skal eigandinn leggja fram

(e) was wholly caused by the negligence
or other wrongful act of any Gov-
ernment or other authority respons-
ible for the maintenance of lights or
other navigational aids in the exercise
of that function.

3. If the owner proves that the pollu-
tion damage resulted wholly or partially
either from an act or omission don e with
intent to cause damage by the person who
suffered the damage or from the neglí-
gence of that person, the own er may be
exonerated wholly or partially from his
liability to such person.
4. No claim for compensation for pollu-
tion damage shall be made against the ow-
ner otherwise than in accordance with this
Convention. No claim for pollution dam-
age under this Convention or otherwise
may be made against the servants or
agents of the owner.

5. Nothing in this Convention shall
prejudice any right of recourse of the
owner against third parties.

Article IV
When oil has escaped or has been dis-

charged from two or more ships, and
pollution damage results therefrom, the
owners of all the ships concerned, unless
exonerated under Article III, shall be
jointly and severally liable for all such
damage which is not reasonably separable.

Article V
1. The own er of a ship shall be entitled
to Iimit his liabiIity under this Conven-
tion in respect of any one incident to an
aggregate amount of 2,000 franes for each
ton of the ship's tonna ge. However, this
aggregate amount shall not in any event
exceed 210 milli on francs.
2. If the incident occurred as a result
of the actual fault or privity of the owner,
he shall not be entitled to avail himself
of the limitation provided in paragraph
1 of this Article.
3. For the purpose of availing himself
of the benefit of limitation provided for
in paragraph 1 of this Article the owner
shall constitute a fund for the total sum
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tryggingarfé, er nemi heildarupphæð
þeirri sem ábyrgð hans takmarkast við,
í vörslu dómstóls eða annars réttbærs
yfirvalds einhvers eins samningsríkis þar
sem mál er höfðað samkvæmt 9. gr.
Trygginguna má setja annaðhvort með
því að afhenda fjárupphæðina til
geymslu, eða með því að leggja fram
bankaábyrgð eða aðra ábyrgð sem full-
gild er að lögum þess samningsríkis þar
sem tryggingarféð er lagt fram og dóm-
stóllinn eða annað réttbært yfirvald telur
fullnægjandi.
4. Tryggingarfénu skal skipt milli kröfu-
hafa í hlutfalli við réttmætar kröfur
þeirra.
5. Hafi eigandi, eða einhver í hans þjón-
ustu, eða umboðsmenn hans, eða einhver
aðili sem sér honum fyrir vátryggingu
eða annarri fjárhagslegri tryggingu,
greitt, vegna þess atburðar sem um er
að ræða, skaðabætur fyrir mengunartjón
áður en tryggingarfénu er skipt, skal sá
aðili, allt að því sem nemur þeirri upp-
hæð sem hann greiddi, ganga inn í þau
réttindi sem sá aðili sem þannig hefur
hlotið skaðabætur mundi hafa notið sam-
kvæmt ákvæðum þessa samnings.
6. Réttar til inngöngu í réttindi sem
kveðið er á um í 5. mgr. þessarar greinar
má einnig annar aðili neyta en þeir sem
þar greinir vegna einhverrar skaðabóta-
upphæðar fyrir mengunartjón sem hann
kann að hafa greitt, en þó aðeins að því
marki sem slík innganga í réttindi er
heimil samkvæmt þeim landslögum sem
við eiga.
7. Nú sýnir eigandi eða einhver annar
aðili fram á að hann kunni síðar' að verða
knúinn til þess að greiða að öllu eða
nokkru leyti einhverja þá skaðabótaupp-
hæð sem hefði haft í för með sér að sá
aðili hefði notið réttar til inngöngu í rétt-
indi samkvæmt 5. eða 6. mgr. þessarar
greinar, ef skaðabótaupphæðin hefði
verið greidd áður en tryggingarfénu var
skipt, og er þá dómstólnum, eða öðru
réttbæru yfirvaldi þess ríkis þar sem
tryggingarféð hefur verið lagt fram,
heimilt að fyrirskipa að fullnægjandi
upphæð skuli tekin frá til bráðabirgða
ti] að gera þeim aðila kleift þegar þar
að kemur að framfylgja kröfu sinni til
tryggingarfj árins.

representing the limit of his liability with
the Court or other competent authority of
any one of the Contracting States in which
action is brought under Article IX. The
fund can be constituted either by deposit-
ing the sum or by producing a bank guar-
antee or other guarantee, acceptable und er
the legislation of the Contracting State
where the fund is constituted, and con-
sidered to be adequate by the Court or
another competent authority.

4. The fund shall be distributed among
the claimants in proportion to the
amounts of their established claims.
5. If before the fund is distributed the
owner or any of his servants or agents or
any person providing him insurance or
other financial security has as a result
of the incident in question, paid com-
pensation for pollution damage, such
person shall, up to the amount he has
paid, acquire by subrogation the rights
which the person so compensated would
have enjoyed under this Convention.

6. The right of subrogatíon provided
for in paragraph 5 of this Article may
also be exercised by a person other than
those mentioned therein in respect of any
amount of compensation for pollution
damage which he may have paid but only
to the extent that such subrogation is per-
mitted under the applicable national law.

7. Where the owner or any other person
establishes that he may be compelled to
pay at a later date in whole or in part
any such amount of compensation. with
regard to which such person would have
enjoyed a right of subrogation under para-
graphs 5 or 6 of this Article, had the com-
pensation been paid before the fund was
distributed, the Court or other competent
authoritv of the State where the fund has
been co;;'stituted may order that a suffi-
cient sum shall be provisionally set aside
to enable such person at such later date
to enforce his claim against the fund.
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8. Kröfur vegna sanngjarns kostnaðar
sem eigandi hefur tekið á sig, og það sem
hann af sjálfsdáðum hefur lagt í sölurnar
til að koma í veg fyrir eða draga sem
mest úr mengunartjóni og sanngirni mæl-
ir með, skal vera jafn rétthátt og aðrar
kröfur gagnvart tryggingarfénu.
9. Frankinn sem um getur í þessari
grein skal vera eining sem samanstendur
af sextíu og fimm og hálfu milltgrannni
gulls sem er að 900/1000 hlutum skírt
gull. Tryggingarfénu sem um getur í 1.
mgr. þessarar greinar skal breyta í gjald-
miðil þess ríkis þar sem trygCjingarféð fl
að leggja fram, á grundvelli hins opin-
bera vE'rðgildis þess gjaldmiðils, miðað
við eininguna sem skitgreind er hér að
ofan, þann dag er tryggingar féð er lagt
fram.
10. Að því er þessa grein varðar, skal
rúmlestatal skips vera nettórúmlestatala
skipsins að viðbættum þeim frádrætti frá
brúttórúmlestatölu fyrir rúmtaki vélar-
rúms sem gerður er til að finna nettórúm-
lestatölu. Ef nm er að ræða skip sem
ekki er mögulegt að mæla samkvæmt
venjulegum skipamælingareglurn, skal
rúmlestatal skipsins teljast vera 40 hundr-
:lðshlutar þess þunga af olíu sem skipið
~etnr borið mælt tonnum (tonnið
?240 lbs).

11. Vátrysgjandi eða annar aðili sem
sér fyrir fiárhagslegri trvggingu skal eiga
rétt á því að leggja fram tryggingarfé
samkvæmt þessari grein með sömu skil-
yrðum og sömu verkan sem hefði trygg-
ingarféð verið lagt fram af eiganda. Slíkt
tryggingarfé er heimilt að leggja fram
jafnvel þó að um raunverulega sök eða
vit orð eiganda sé að tefla, en i þvi tilviki
skal framlagning fjárins ekki skerða
rétt neins kröfuhafa gagnvart eiganda.

6. W'.
1. Þegar eicandi, eftir að atburður hefur
átt sér stað, hefur lagt fram trvaainqar-
fé í samræmi við 5. gr. Og á rétt á að
takmarka ábyrgð sína,
a) skal engum aðila sem kröfu hefur

vegna mengunartjóns sem af heim at-
burði hlaust heimilt að neyta nokk-
urs réttar gagnvart neinum öðrum
eignum eiganda að því er varðar slíka
kröfu.

8. Claims in respect of expenses reason-
ably incurred or sacrifices reasonably
ma de by the owner voluntarily to prevent
or minimize pollution damage shall rank
equally with other claims against the
fund.

9. The franc mentioned in this Article
shall be a unit con sisting of sixty-five
and tl half milligrams of gold of miIIesi-
mal fineness nine hundred. The amount
mentioned in paragraph 1 of this Article
shall be converted into the national curr-
ency of the State in which the fund is
being constituted on the basis of the offi-
cial value of that currency by reference
to the unit defined above on the date of
the constitution of the fund.

10. For the purpose of this Article the
ship's tonnage shall be the net tonnage
of the ship with the addition of the
amount deducted from the gross tonnage
on account of engine room space for the
purpose of ascertaining the net tonnage.
In the case of a shin which can not be
measured in accorda~ce with the normal
rules of tonnage measurement, the ship's
tonnage shall be deemed to be 40 per
cent of the weight in tons (of 2240 lbs)
of oil which the ship is capable of carry-
ing.
ll. The insurer or other person provid-
ing financial security shall be entitled to
constitute a fund in accordance with this
Article on the same conditions and having
the sam e effect as if it were constltuted
by the owner. Such a fund may be con-
stítuted even in the event of the actual
fauIt or of privity of the owner but its
constitution shall in that case not preju-
dice the rights of any clairnant against the
owner.

Article VI
1. Where the owner, after an incident,
has constituted a fund in accordance with
Article V, and is entitled to limit his Iia-
bility,
(a) no person having a claim for polIution

damage arising out of that incident
shall be entitled to exercise any right
against any other assets of the own er
in respect of such claim;
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b) skal dómstóllinn eða annað réttbært
yfirvald sérhvers samningsríkis fyrir-
skipa að laust skuli látið sérhvert skip
eða önnur eign tilheyrandi eigandan-
um sem hald hefur verið lagt á vegna
kröfu út af mengunartjóni sem af
þeim atburði hlaust og skal eins láta
sérhverja ábyrgð lausa eða aðra trygg-
ingu sem sett hefur verið til að kom-
ast hjá slíku haldi.

2. Ofangreind ákvæði skulu þó því að-
eins gilda að kröfuhafi hafi aðgang að
þeim dómstól sem tryggingarféð hefur
undir höndum og að greiðsla af trygg-
ingarfénu sé raunverulega heimil að því
er varðar hans kröfu.

7. gr.
1. Eiganda skips sem skráð er í samn-
ingsríki og flytur meir en 2000 tonn af
umbúðalausri olíu sem farm, skal skylt
að hafa vátryggingu eða aðra fjárhags-
lega tryggingu í gildi, svo sem banka-
ábyrgð eða vottorð afhent af alþjóðlegum
skaðabótasjóði. að upphæð sem ákveðin
er með því að beita þeim ábyrgðartak-
mörkunum sem mælt er fyrir um í 1.
mgr. 5. gr., á móti ábyrgð sinni vegna
mengunartjóns samkvæmt þessum samn-
ingi.
2. Vottorð sem staðfestir að vátrygging
eða önnur fjárhagsleg trygging sé í gildi
samkvæmt ákvæðum þessa samnings, skal
gefið út fyrir hvert skip. Það skal gefið
út eða staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi
þess ríkis þar sem skipið er skráð, að
fenginni fullri vissu um það að ákvæði
1. mgr. þessarar greinar hafi verið upp-
fyllt. Vottorðið skal útbúið eftir fyrir-
mynd á viðfestum viðauka og þar skal
eftirfarandi tilgreint:

a) nafn skipsins og skráningarhöfn ;
b) nafn eiganda og aðalstað viðskipta

hans;
e) tegund tryggingar;
d) nafn og aðalstað viðskipta vátryggj-

anda eða annars aðila sem trvggingu
lætur í té, og. þar sem við á. viðskipta-
legt aðsetur þar sem til vátryggingar
eða tryggingar er stofnað;

e ) g,ildistími vottorðs, sem skal ekki vera
lengri en gildistími vátryggingarinn-
ar eða annarrar tryggingar.

(b) the Court or other competent auth-
ority of any Contracting State shall
order the release of any ship or other
property belonging to the owner
which has been arrested in respect
of a claim for pollution damage aris-
ing out of that incident, and shall sim-
ilarly release any bail or other secur-
ity furnished to avoid such arrest.

2. The foregoing shall, however, only
apply if the claimant has access to the
Court administering the fund and the fund
is actuaUy available in respect of his
claim.

Article VII
1. The own er of a ship registered in a
Contracting State and carrying more than
2,000 tons of oil in hulk as cargo shall be
required to maintain insurance or other
financial security, such as the guarantee
of a bank or a certificate delivered by an
international compensation fund, in the
sums fixed by applying the limits of lia-
bility prescribed in Article V, paragraph
1 to cover his Iiability for pollution dam-
age under this Convention.

2. A certificate attesting that insurance
or other financial securitv is in force in
accordance with the provislens of this
Convention shall be issued to each ship.
It shall be issued or certified by the appro-
priate authority of the State of the ship's
registry after determining that the re-
quirements of paragraph 1 of this Article
have been compIied with. This certificate
shall be in the form of the annexed model
and shall contain the following parti-
culars:
(a) name of ship and port of registration;
(b) name and principal place of business

of owner;
(e) type of security;
(d) name and principal place of business

of insurer or other person giving
security and, where appropriate, place
of business where the insurance or
security is estabIished;

(e) period of validity of certificate which
shall not be louger than the period
of validity of the insurance or other
security.
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3. Vottorðið skal vera á viðurkenndu
tungumáli eða tungumálum þess ríkis
sem gefur það út. Sé tungumálið sem not-
að er hvorki enska né franska, skal í
textanum höfð þýðing á annað þessara
tungumála.
4. Vottorðið skal haft um borð í skip-
inu og eftirrit skal afhent i vörslu yfir-
valdanna sem geyma skráningarskjöl
skipsins.
5. Vátrygging eða önnur fjárhagsleg
trygging fullnægir ekki kröfum þessarar
greinar ef hún getur fallið úr gildi af
öðrum ástæðum en þeirri að gildistími
vátryggingarinnar eða tryggingarinnar,
sem tilgreindur er í vottorðinu samkvæmt
2. mgr. þessarar greinar, rennur út fyrr
en að liðnum þrem mánuðum frá því að
yfirvöldunum sem greinir í 4. mgr. þess-
arar greinar er tilkynnt að hún falli nið-
ur, nema vottorð hafi verið afhent þeim
yfirvöldum, ellegar nýtt vottorð hafi ver-
ið gefið út innan áðurnefnds tíma. Ofan-
greind ákvæði skulu eins taka til sér-
hverrar breytingar sem leiðir til þess að
vátryggingin eða tryggingin fullnægir
ekki lengur fyrirmælum þessarar greinar.
6. Skráningarríkið skal, að áskildum
ákvæðum þessarar greinar, ákvarða skil-
yrðin fyrir útgáfu og gildi vottorðsins.

7. Vottorð sem út eru gefin ellegar stað-
fest í umboði samningsríkis skulu af öðr-
um samningsríkjum vera tekin gild gagn-
vart þessum samningi, og skulu af öðrum
samningsríkjum metin jafngild vottorð-
um sem útgefin eða staðfest eru af þeim.
Samningsríki má hvenær sem er óska
eftir að ráðfæra sig við skráningarríki
skips, ef það telur að vátryggjandi eða
ábyrgðarmaður sem tilgreindur er í vott-
orðinu hafi ekki fjárhagslegt bolmagn
til að standa við þær skuldbindingar sem
þessi samningur stofnar til.
8. Sérhverja kröfu um skaðabætur vegna
mengunartjóns má gera milliliðalaust á
hendur vátryggjanda eða öðrum aðila
sem sér fyrir fjárhagslegri tryggingu á
móti ábyrgð eiganda vegna mengunar-
tjóns. Í því tilviki er varnaraðila heimilt,
án tillits til raunverulegrar sakar eða vit-
orðs eiganda, að notfæra sér takmörkin
sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 5. gr. Hon-
um er enn fremur heimilt að hafa uppi

3. The certificate shall be in the official
language or languages of the issuing State.
If the language used is neither English
nor French, the text shall include a trans-
lation into one of these languages.

4. The certificate shall be carried on
board the ship and a copy shall be de-
posited with the authorities who keep
the record of the ship's registry.
5. An insurance or other financial sec-
urity shall not satisfy the requirements
of this Article if it can cease, for reasons
other than the expiry of the period of
validity of the insurance or security speci-
fied in the certificate under paragraph 2
of this Article, before three months have
elapsed from the date on which notice of
its termination is given to the authorities
referred to in paragraph 4 of this Article,
unless the certificate has been surrendered
to these authorities or a new certificate
has been issued within the said period.
The foregoing provisions shall similarly
apply to any modification which results
in the insurance or security no longer
satisfying the requirements of this Article.
6. The State of registry shall, subject
to the provisions of this Article, determine
the conditions of issue and validity of the
certificate.
7. Certificates issued or certified under
the authority of a Contracting State shall
be accepted by other Contracting States
for the purposes of this Convention and
shall be regarded by other Contracting
States as having the same force as certifi-
cates issued or certified by them. A Con-
tracting State may at any time request
consultation with the State of a ship's
registry should it believe that the ínsurer
or guarantor named in the certificate is
not financially capable of meeting the
obligations ímposed by this Convention.
8. Any claim for compensation for
polIution damage may be brought directly
against the insurer or other person pro-
viding financial securíty for the owner's
liability for polIution damage. In such
case the defendant may, irrespective of
the actual fault or privity of the owner,
avail himself of the limits of liability
prescribed in Article V, paragraph 1. He
may further avail himself of the defences
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þær varnarástæður (aðrar en gjaldþrot
eða félagsslit eiganda) sem eigandinn
sjálfur hefði átt rétt til að færa fram.
Enn fremur er varnaraðila heimilt að
hafa uppi þá varnarástæðu að mengunar-
tjónið hafi verið afleiðing af vísvitandi
röngu atferli eigandans sjálfs, en varnar-
aðili skal ekki hafa uppi neina aðra varn-
arástæðu sem hann kynni að hafa átt rétt
á að færa fram í málssókn höfðaðri gegn
honum af eiganda. Varnaraðila skal ávallt
rétt að krefjast þess að eiganda sé gert
skylt að eiga aðild að málaferlunum.

9. Sérhverjar fjárupphæðir í formi vá-
tryggingar eða annarrar fjárhagslegrar
tryggingar sem í gildi er haldið sam-
kvæmt 1. mgr. þessarar greinar skal ein-
vörðungu mega nota til að greiða kröfur
samkvæmt þessum samningi.
10. Samningsríki skal ekki heimila skipi
sem siglir undir fána þess og ákvæði
þessarar greinar taka til að vera í sigl-
ingum nema vottorð hafi verið gefið út
samkvæmt 2. eða 12. mgr. þessarar grein-
ar.
11. Að áskildum ákvæðum þessarar
greinar, skal hvert samningsríki tryggja
það, á grundvelli sinna landslaga, að vá-
trygging eða önnur trygging, að því marki
sem tiltekið er í 1. mgr. þessarar greinar,
sé í gildi fyrir hvert skip, hvar sem það
kann að vera skráð, sem kemur til eða
fer úr höfn á landsvæði þess, ellegar sem
kemur til eða fer frá birgðastöð úti fyrir
ströndu innan landhelgi þess, ef skipið
raunverulega flytur meir en 2000 tonn af
umbúðalausri olíu sem farm.
12. Ef ekki er í gildi vátrygging eða
önnur fjárhagsleg trygging vegna skips
sem er í eigu samningsrikis, skulu ákvæði
þessarar greinar þar að lútandi ekki taka
til þess skips, en þó skal skipið hafa vott-
orð útgefið af hlutaðeigandi yfirvöldum
skráningarríkisins þar sem tekið sé fram
að skipið sé í eigu þess rfkis og að ábyrgð
skipsins sé tryggð innan þeirra marka
sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. Slíkt
vottorð skal vera í eins nánu samræmi
og unnt er við þá fyrirmynd sem mælt
er fyrir um í 2. mgr. þessarar greinar.

(other than the bankruptcy or winding
up of the owner) which the owner himse1f
would have been entitled to invoke.
Furthermore, the defendant may avail
himself of the defence that the pollution
damage resulted from the wilful miscon-
duct of the owner himself, but the de-
fendant shall not avail himself of any
other defence which he might have been
entitled to invoke in proceedings brought
by the owner against him. The defendant
shall in any event have the right to re-
quire the owner to be joined in the pro-
ceedings.
9. Any sums provided by insurance or
by other financial security maintained
in accordance with paragraph 1 of this
Article shall be available exclusively for
the satisfaction of claims under this Con-
vention.
10. A Contracting State shall not permit
a ship under its flag to which this Article
applies to trade unless a certificate has
been issued under paragraph 2 or 12 of
this Article.

11. Subject to the provisions of this
Article, each Contracting State shall en-
sure, under its national legislation, that
insurance or other security to the extent
specified in paragraph 1 of this Article
is in force in respect of any ship, wherever
registered, entering or leaving a port in its
territory, or arriving at or leaving an off-
shore terminal in its territorial sea, if the
ship actually carries more than 2,000 tons
of oil in bulk as cargo.

12. If insurance or other financial secur-
ity is not maintained in respect of a ship
owned by a Contracting State, the pro-
visions 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 ship is
owned by that State and that the ship's
liability is covered within the limits pre-
scribed by Article V, paragraph 1. Such a
certificate shall follow as closely as practi-
cable the model prescribed by paragraph
2 of this Article.

24



8. gr.
Réttur til skaðabóta samkvæmt þess-

um samningi skal falla niður nema mál
sé höfðað samkvæmt honum innan þriggja
ára frá þeim degi er tjónið bar að hönd-
um. ÞÓ skal í engu tilviki höfða mál að
liðnum sex árum frá þeim degi er atburð-
urinn gerðist sem tjóninu olli. Þegar at-
burðurinn samanstendur af röð atvika,
skal sex ára tímabilið reiknast frá þeim
degi er fyrsta atvikið kom fyrir.

9. gr.
1. Þegar atburður hefur valdið mengun-
artjóni innan landsvæðis að meðtalinni
landhelgi eins eða fleiri samningsríkja
eða ráðstafanir hafa verið gerðar til að
koma í veg fyrir eða draga sem mest úr
mengunartjóni innan þess landsvæðis að
meðtalinni landhelginni, má ekki höfða
skaðabótamál nema fyrir dómstólum ein-
hvers hlutaðeigandi ríkis eða ríkja. Varn-
araðila skal tilkynnt um hverja slíka
málshöfðun með hæfilegum fyrirvara.
2. Sérhvert samningsríki skal sjá um að
dómstólar þess hafi nauðsynlega lögsögu
til að fjalla um slík skaðabótamál.
3. Eftir að tryggingarfé hefur verið lagt
fram í samræmi við 5. gr., skulu einvörð-
ungu dómstólar þess ríkis þar sem trygg-
ingarféð var lagt fram vera bærir um að
úrskurða um öll málefni varðandi úthlut-
un og skiptingu tryggingarfjárins.

10. gr.
1. Hver dómur sem kveðinn er upp af
dómstól með lögsögurétt samkvæmt 9. gr.,
sem fullnægja má í því ríki þar sem hann
var kveðinn upp og er þar ekki lengur
háður venjulegum endurskoðunar- eða
áfrýjunarreglum, skal viðurkenndur vera
í sérhverju samningsríki, nema:
a) dómsúrskurðurinn hafi fengist með

svikum;
eða

b) varnaraðila hafi ekki verið tilkynnt
með hæfilegum fyrirvara ofl1ekki gef-
inn sanngjarn kostur á að leggja mál
sitt fyrir dóminn.

2. Sérhverjum dómi sem viðurkenndur
er samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar
skal mega framfylgja í hverju samnings-

Article VIII
Rights of compensation under this Con-

vention shall be extinguished unless an
action is brought thereunder within three
years from the date when the damage
occurred. However, in no case shall an
action be brought after six years from
the date of the incident which caused the
damage. Where this incident consists of
a series of occurrences, the six years'
períod shall run from the date of the first
such occurrence.

Article IX
1. Where an incident has caused pollu-
tion damage in the territory inclúding
the territorial sea of one or more Con-
tracting States, or preventive measures
have been taken to prevent or minimize
pollution damage in such territory in-
cluding the territorial sea, actions for
compensation may only be brought in
the Courts of any such Contracting State
or States. Reasonable notice of any such
action shall be given to the defendant.
2. Each Contracting State shall ensure
that its Courts possess the necessary juris-
dietion to entertain such actions for com-
pensation.
3. After the fund has been constituted
in accordance with Article V the Courts
of the State in which the fund is con-
stituted shall be exclusively competent to
determine all matters relating to the ap-
portionment and distribution of the fund.

Article X
1. Any judgment given by a Court with
jurisdiction in accordance with Article IX
which is enforceable in the State of origin
where it is no longer subject to ordinary
forms of review, shall be recognized in
any Contracting State, except:

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

(b) where the defendant was not given
reasonable notice and a fair oppor-
tunity to present hís case.

2. A judgment recognized under para-
graph 1 of this Article shall be enforce-
able in each Contracting State as soon as
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ríki jafnskjótt og formskilyrðum í því
ríki hefur verið fullnægt. Formskilyrðin
skulu ekki leyfa að efnisatriði málsins
verði tekin fyrir á ný.

11. gr.
1. Ákvæði þessa samnings skulu ekki
taka til herskipa eða annarra skipa sem
ríki á eða rekur og notað er að svo stöddu
eingöngu í þjónustu ríkisvaldsins við
störf sem ekki flokkast undir verslunar-
viðskipti.
2. Að því er varðar skip sem eru í eigu
samningsríkis og höfð til viðskiptalegra
nota, skal hverju samningsríki skylt að
hlíta lögsögu í samræmi við ákvæði 9.
gr. og afsala sér öllum varnarástæðum
sem byggjast á stöðu þess sem fullvalda
ríkis.

12. gr.
Þessi samningur skal koma í stað sér-

hverra alþjóðasamninga sem í gildi eru,
til undirskriftar, fullgildingar eða aðild-
ar þann dag er heimilað er að undirrita
hann, en þó aðeins að svo miklu leyti sem
slíkir samningar mundu brjóta í bág við
þennan samning; þó skal ekkert í þessari
grein hafa áhrif á þær skuldbindingar
samningsríkja gagnvart öðrum ríkjum en
samningsríkjum sem til er stofnað með
slíkum alþjóðasamningum.

13. gr.
1. Þennan samning skal heimilt að und-
irrita þar til 31. desember 1970 og eftir
þann tíma skal heimilt að gerast aðili að
honum.
2. Ríkjum sem eru meðlimir Sameinuðu
þjóðanna, eða einhverrar sérstofnananna,
eða Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinn-
ar, eða aðilar að samþykkt Alþjóðadóm-
stólsins, er heimilt að gerast aðilar að
þessum samningi með:
a) undirritun án fyrirvara um fullgild-

ingu, staðfestingu, eða samþykki;
b) undirritun með fyrirvara um fullgild-

ingu, staðfestingu, eða samþykki, sem
á eftir fer fullgilding, staðfesting, eða
samþykki,
eða

e) afhendingu aðildarskjals.

the formalities required in that State have
been complied with. The formalities shall
not permit the merits of the case to be
re-opened.

Article XI
1. The provisions of this Convention
shall not apply to warships or other ships
owned or operated by a State and used,
for the time being, only on government
non-commercial service.

2. With respect to ships own ed by a
Contracting State and used for commer-
cial purposes, each State shall be subject
to suit in the jurisdictions set forth in
Article IX and shall waive all defenees
based on its status as a sovereígn State.

Article XII
This Convention shall supersede any

International Conventions in force or
open for signature, ratification or acces-
sion at the date on which the Convention
is opened for signature. but only to the
extent that such Conventions would be
in conflict with it; however, nothing in
this Article shall affect the obligations of
Contraeting States to non-Contracting
States arising under such International
Conventions.

Article XIII
1. The present Convention shall remain
open for signature until 31 December 1970
and shall thereafter remain open for
accession.
2. StatesMembers of the United Nations
or any of the Specialized Agencies or
of the International Atomie Energy
Agency or Parties to the Statute of the
International Court of Justice may be-
come Parties to this Convention by:
Ca) signature without reservation as to

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

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

(e) accession.
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14. gr.
1. Fullgilding, staðfesting, samþykki eða
aðild skal fara fram með afhendingu
formlegs skjals þar um í vörslu aðalrit-
ara Stofnunarinnar.
2. Sérhvert skjal um fullgildingu, stað-
festingu, samþykki eða aðild sem afhent
er eftir að breyting á þessum samningi
tekur gildi að því er varðar öll þau ríki
sem þegar eru samningsríki, ellegar eftir
að lokið er öllum ráðstöfunum sem gera
þarf vegna gildistöku breytingarinnar að
því er þau samningsríki varðar, skal telj-
ast taka til samningsins eins og hann er
með áorðinni breytingu.

15. gr.
1. Þessi samningur skal ganga í gildi á
nítugasta degi eftir þann dag er ríkis-
stjórnir átta ríkja, þar á meðal fimm ríki
með eigi minna en 1.000.000 brúttórúm-
lestir olíuf'Iutníngaskipa, hafa annaðhvort
undirritað hann án fyrirvara um fullgild-
ingu, staðfestingu, eða samþykki, eða
hafa afhent skjöl um fullgildingu, stað-
festingu, samþykki, eða aðild í vörslu
aðalritara Stofnunarinnar.
2. Að því er varðar hvert ríki sem síðar
fullgildir, staðfestir, samþykkir, eða ger-
ist aðili að þessum samningi, skal hann
ganga í gildi á nítugasta degi eftir að það
ríki afhendir viðeigandi skjal til varð-
veislu.

16. gr.
1. Þessum samningi getur sérhvert samn-
ingsríki sagt upp hvenær sem er eftir þann
dag er samningurinn gengur í gildi fyrir
viðkomandi ríki.
2. Uppsögn skal tilkynna með því að
leggja inn skjal þar um til aðalritara
Stofnunarinnar.
3. Uppsögn skal taka gildi einu ári, eða
eftir slíkan tíma lengri sem tiltekinn kann
að vera í uppsagnar skjalinu, eftir að hún
CI' lögð inn til aðalritara Stofnunarinnar.

17. gr.
1. Sameinuðu þjóðirnar skulu, þegar
þær eru stjórnvald yfir einhverju land-

Article XIV
1. Ratification, acceptance, approval or
accession shall be effected by the deposit
of a formal instrument to that effect
with the Secretary-General of the Orga-
nization.
2. Any instrument of ratification, ac-
eeptance, approval or accession deposited
after the entry into force of an amend-
ment to the present Convention with re-
spect to all exi sting Contracting States, or
after the completion of all measures re-
quired for the entry into force of the
amendment with respect to those Con-
tracting States shall be deemed to apply
to the Convention as modified by the
amendment.

Article XV
1. The present Convention shall enter
into force on the ninetieth day following
the date on which Governments of eight
States including five States each with not
less than 1,000,000 gross tons of tanker
tonnage have either signed it without re-
servation as to ratification, acceptance or
approval or have deposited instruments
of ratification, acceptance, approval or
accession with the Secretary-General of
the Organization.
2. For each State which subsequently
ratifies, accepts, approves or accedes to
it the present Convention shall come into
force on the ninetieth day after deposit
by such State of the appropriate ínstru-
ment.

Article XVI
1. The present Convention may be de-
nounced by any Contracting State at any
time after the date on which the Con-
vention comes into force for that State.
2. Denunciation shall be effected by the
deposit of an instrument with the Secre-
tary-General of the Organization.
3. A denunciation shall take effect one
year, or such longer period as may be
specified in the instrument of denuncia-
tion, after its deposit with the Secretary-
General of the Organization.

Article XVII
1. The United Nations, where it is the
administering authority for a territory,
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svæði, eða sérhvert samningsríki sem
ábyrgt er fyrír milliríkjaviðskiptum ein-
hvers landsvæðis, eins fljótt og auðið er
ráðgast við hlutaðeigandi yfirvöld slíks
landsvæðis eða gera þær ráðstafanir aðr-
ar sem viðeigandi kunna að vera til þess
að koma því til leiðar að þessi samningur
taki einnig til þess landsvæðis og er heim-
ilt hvenær sem er að lýsa yfir, með skrif-
legri tilkynningu til aðalritara Stofnunar-
innar, að þessi samningur skuli ná til
slíks landsvæðis.
2. Þessi samningur skal ná til þess land-
svæðis sem getur í tilkynningunni frá
móttökudegi hennar, eða frá þeim degi
öðrum sem tiltekinn kann að vera í til-
kynningunni.
3. Sameinuðu þjóðirnar ellegar sérhvert
samningsríki sem hefur gefið yfirlýsingu
samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar mega,
hvenær sem er eftir þann dag er samn-
ingurinn hefur þannig verið látinn ná til
einhvers landsvæðis, lýsa yfir með
skriflegri tilkynningu til aðalritara Stofn-
unarinnar að þessi samningur skuli ekki
lengur ná til einhvers þess landsvæðis
sem tilgreint er í tilkynningunni.
4. Þessi samningur skal þá ekki lengur
ná til hvers þess landsvæðis sem nefnt
er í slíkri tilkynningu er liðið er eitt ár,
eða slíkur tími lengri sem tiltekinn kann
að vera í tilkynningunni, frá þeim degi
er tilkynningin berst aðalritara Stofnun-
arinnar.

18. gr.
1. Stofnunin má boða til ráðstefnu í
þeim tilgangi að endurskoða eða breyta
þessum samningi.

2. Stofnunin skal boða til ráðstefnu
samningsríkjanna í því skyni að endur-
skoða eða breyta þessum samningi, ef
þess er beiðst af eigi færri en einum
þriðja hluta samningsrfkjanna.

19. gr.
1. Þessi samningur skal fenginn aðal-
ritara Stofnunarinnar til varðveislu.

2. Aðalritari Stofnunarinnar skal:

or any Contracting State responsible for
the international relations of a terrítory,
shall as soon possible consult with the
appropriate authorities of such territory
or take such other measures as may be
appropriate, in order to extend the present
Convention to that territory and may at
any time by notification in writing to the
Secretary-General of the Organization de-
clare that the present Convention shall
extend to such territory.

2. The present Convention shall, from
the date of receipt of the notification or
from such other date as may be specified
in the notification, extend to the terrítorv
named therein.
3. The United Nations, or any Con-
tracting State which has made a declara-
tion under paragraph 1 of this Article
may at any time after the date on which
the Convention has been so extended to
any territory declare by notification in
writing to the Secretary-General of the
Organization that the present Convention
shall cease to extend to any such territory
named in the notification.
4. The present Convention shall cease
to extend to any territory mentioned in
such notification one year, or such Ionger
period as may be specified therein, after
the date of receipt of the notification by
the Secretary-General of the Organization.

ilrticle JC"III
1. A Conference for the purpose of re-
vising or amending the present Conven-
tion may be convened by the Organiza-
tion.
2. The Organization shall convene a
Conference of the Contracting States for
revising or amending the present Con-
vention at the request of not less than
one-third of the Contracting States.

Article JCIJC
1. The present Convention shall be de-
posited with the Secretary-General of the
Organization.
2. The Secretary-General of the Orga-
nization shall:
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a) tilkynna öllum ríkjum sem hafa und-
irritað eða gerst aðilar að þessum
samningi
i) hverja nýja undirritun, eða af-

hendingu skjals, og dagsetningar-
dag hennar;

ii) afhendingu sérhvers skjals um
uppsögn á þessum samningi ásamt
dagsetningardegi afhendingar;

iii) ef þessi samningur hefur einnig
verið látinn taka til einhvers land-
svæðis samkvæmt 1. mgr. 17. gr.,
og þegar einhver slík útfærsla er
felld úr gildi samkvæmt ákvæð-
um 4. mgr. þeirrar greinar, og til-
greina í báðum tilvikum þann dag
er mörk þessa samnings hafa ver-
ið, ellegar hætta að vera, þannig
víkkuð;

b) senda staðfest rétt eftirrit af þessum
samningi öllum ríkjum sem undirritað
hafa þennan samning og öllum ríkj-
um sem gerast aðilar að samningnum.

20. gr.
Jafnskjótt og þessi samningur gengur

Í gildi skal aðal ritari Stofnunarinnar
senda texta hans til skrifstofu Sameinuðu
þjóðanna til skrásetningar og birtingar
Í samræmi við 102. gr. stofnskrár Sam-
einuðu þjóðanna.

21. gr.
Þessi samningur er gerður í einu ein-

taki á ensku og frönsku og eru báðir text-
ar jafngildir. Lögmætar þýðingar á rúss-
nesku og spænsku skulu gerðar og varð-
veittar ásamt með hinu undirritaða frum-
riti.

Þessu til staðfestingar hafa undirrit-
aðir sem til þess hafa fullt umboð hver
í'rá sinni ríkisstjórn undirritað þennan
samning.

Gert í Brussel hinn tuttugasta og níunda
dag nóvembermánaðar 1969.

(a) in form all States which have signed
or acceded to the Convention of:

(i) each new signature or deposit of
instrument together with the date
thereof;

(ii) the deposit of any instrument of de-
nunciation of this Convention to-
gether with the date of the deposit;

(iii) the extension of the present Con-
vention to any territory under para-
graph 1 of Article XVII and of the
termination of any such extension
under the provisions of paragraph
4 of that Article stating in each
case the date on which the present
Convention has been or will cease
to be so extended;

(b) transmit certified true copies of the
present Convention to all Signatory
States and to all States which accede
to the present Convention.

Article XX
As soon as the present Convention

comes into force, the text shall be trans-
mitted by the Secretary-General of the
Organization to the Secretariat of the
United Nations for registration and publi-
cation in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

Article XXI
The present Convention is established

in a single copy in the English and French
languages, both texts being equally auth-
entic. Official translations in the Russian
and Spanish languages shall be prepared
and deposited with the signed original.

IN WITNESS WHERE OF the under-
signed being duly authorized by their
respective Governments for that purpose
have signed the present Convention.

nONE at Brussels this twenty-ninth
day of November 1969.
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VIÐAUKI

VOTTORÐ UM VÁTRYGGINGU EÐA AÐRA FJÁRHAGSLEGA
TRYGGINGU VEGNA EINKARÉTTARLEGRAR ÁBYRGÐAR Á

TJÓNI AF VÖLDUM OLíUMENGUNAR
Gefið út í samræmi við ákvæði 7. gr. alþjóðasamningsins um einkaréttarIega

ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar, 1969.

Einkennistala
Nafn skipsins eða bókstafir Skráningarhöfn

----~---,--------_.---_._-------

Nafn og heimilisfang
eiganda

Hér með staðfestist að i gildi er vegna ofangreinds skips vátryggingar skírteini
eða önnur fjárhagsleg trygging sem fullnægir kröfum 7. gr. alþjóðasamnings um
einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar, 1969.

Tegund tryggingar. . .
Gildistími tryggingar . .
Nafn og heimilisfang vátryggjanda/vátryggjenda og/eða ábyrgðarmanns/manna
Nafn

Heimilisfang .
Vottorð þetta gildir til

Gefið út eða staðfest af ríkisstjórn .
(Fullt heiti ríkisíns)

(Staður) (Dagsetning)

Undirskrift og embættisheiti þess
sem gefur út eða staðfestir.

Skýringar:
1. Ef þess er óskað, má ásamt með heiti ríkisins tilgreina hið réttbæra, opinbera yfir-
vald landsins þar sem vottorðið er gefið út.
2. Ef heildarupphæð tryggingarinnar er fengin frá fleiri stöðum en einum, ætti að til-
greina upphæð frá hverjum stað fyrir sig.
3. Ef trygging er sett í mismunandi formi, ætti að telja upp þau form tryggingar.
4. Færslan undir "gildistími tryggingar" verður að tilgreina daginn sem tryggingin
tekur gildi.

Fylgiskjal C.

ÁLYKTUN UM ALÞJÓÐASAMVINNU
VARÐANDI ÖNNUR MENGUNAREFNI

EN OLÍU

Ríki þau sem fulltrúa áttu á ráðstefn-
unni,

RESOLUTION ON INTERNATIONAL
CO-OPERATION CONCERNING

POLLUTANTS OTHER THAN OIL

The States represented at the Confer-
ence,

um leið og þau samþykkja alþjóða-
samninginn um íhlutun á úthafinu þegar

IN ADOPTING the International Con-
vention Relating to Intervention on the
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ANNEX
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY

IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Con-
vention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Name of ship

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a
policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article
VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Type of Securitq

Dtiration of Security

Name and Address of the lnsurert s ) otui/or Guarantort s )

Name

Address

This certificate is valid until

Issued or certified by the Government of
(Full designation of the State)

................................. On .At ...
(Place) (Date)

Signature and Title of issuing or
certifying offical.

Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent
public authority 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.
----- -~-. __ ._--~-------~ ----

óhöpp verða sem valda, eða geta valdið,
olíumengun (hér á eftir kallaður "Samn-
ingurinn") ;

gera sér grein fyrir því að önnur efni
en olía geta valdið mengun;

er það ljóst að takmörkun samningsins
við olíu er ekki ætlað að skerða neinn rétt
strandríkis til að verjast mengun af völd-
um einhverra annarra efna;

High Seas in Cases of Oil Pollution Cas-
ualties (hereinafter referred to as "the
Convention") ;

NOTING that pollution may be caused
by agents other than oil;

RECOGNIZING that the limitation of
the Convention to oil is not intended to
abridge any right of a coastal State to
protect itself against pollution by any
other agent;
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þar til í gildi gengur alþjóðasamningur
um mengun af völdum annarra slíkra
efna, eða samningurinn yrði einnig
látinn taka til slíkrar mengunar;

leggja til að Alþjóðasiglingamálastofn-
unin auki starfsemi sína, í samvinnu við
allar alþjóðlegar stofnanir sem málið
varðar, á öllum sviðum er lúta að mengun
af völdum annarra efna en olíu;

leggja enn fremur til að samningsríki
sem lenda í mengunarhættu af völdum
annarra efna en olíu hafi samvinnu sín
á milli, eftir því sem hentar, um að beita
ákvæðum samningsins að öllu eða nokkru
leyti.

Fylgiskjal D.

ÁLYKTUN UM STOFNUN ALÞJÓÐA-
SJÓÐS TIL AÐ BÆTA TJÓN AF

VÖLDUM OLíUMENGUNAR

Alþjóðlega lagaráðstefnan um tjón af
völdum olíumengunar sjávar, 1969,

veitir því athygli að alþjóðasamning-
urinn um einkaréttar lega áhyrgð vegna
tjóns af völdum olíumengunar. 1969, þótt
hann mæli fyrir um meginregluna um
ófrávikjanlega ábyrgð og kveður á um
skyldutryggingarkerfi eða aðra fjárhags-
lega tryggingu vegna skipa er flytja um-
húðalausa olin sem farm, veitir ekki í
öllum tilvikum fullar skaðabætur þeim
til handa er verða fyrir tjóni af völdum
olíumengunar,

viðurkennir það sjónarmið sem fram
hefur komið á ráðstefnunni að nauðsyn-
legt er að til komi einhvers konar frekari
skipan mála í þessu efni svo sem alþjóða-
sjóður til þess að tryggja að þeir sem
verða fyrir stórfelldu tjón; af völdum
olíumengunar eigi kost fullnægjandi
<kaðabóta,

tekur tillit til skýrslunnar sem lögð
var fram af vinnunefndinni sem stofnuð
var af allsherjarnefnd II til að rannsaka
vandamál varðandi stofnun alþjóðlegs
skaðabótasj óðs,

PENDING the entry into force of an
international Instrument concerning
pollution by such other agents or that
there should be an extension of the Con-
vention to such pollution;

RECOMMEND that the Inter-Govern-
mental Maritime Consultative Organiza-
tion should intensify its work, in coIla-
boration with all interested international
organizations, on all aspects of pollution
by agents other than oil,

FURTHER RECOMMEND that Con-
tracting States which become involved in
a case of pollution danger by agents other
than oil co-operate as appropriate in ap-
plying wholly or partially the provisions
of the Convention.

RE SOLUTION ON ESTABLISHMENT
OF AN INTERNATIONAL COMPENSA-
TION FUND FOR OIL POLLUTION

DAMAGE
The International Legal Conference on

Marine Pollution Damage, 1969,
NOTING that the International Con-

vention on Civil LiabiIity for on Pollu-
tion Damage, 1969, although it lays down
the principle of strict liability and pro-
vides for a system of compulsory insur-
ance or other financial guarantee for ships
carrying oil in bulk as cargo, does not
afford full protection for victims in all
cases,

RECOGNIZING the view having em-
erged during the Conference that some
form of supplementary scheme in the
nature of an international fund is neces-
sary to ensure that adequate compensa-
tion will be available for victims of large-
scale oil pollution incidents,

TAKING ACCOUNT of the report sub-
mitted by the working party set up by
the Committee of the Whole II to study
the problems relating to the constitution
of an international compensation fund,
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gerir sér þó grein fyrir því að sá tími
sem ráðstefnan hafði til umráða hefur
ekki gert það mögulegt fyrir ráðstefnuna
að íhuga gaumgæfilega allar hliðar slfkr-
ar skipanar skaðabóta.

fer þess á leit við Alþjóðasiglingamála-
stofnunina að annast samningu eins fljótt
og unnt er, með milligöngu laganefndar
sinnar eða annarra viðeigandi laga-
stofnana, uppkasts að skipan skaðabóta
sem byggist á tilvist alþjóðasjóðs,

telur að slíkt fyrirkomulagsáform um
skaðabætur ætti að gera og leggja til
grundvallar eftirfarandi meginreglur:

1. Tjónþolar ættu að fá fullnægjandi
skaðabætur samkvæmt kerfi sem
grundvallast á meginreglu um hlut-
læga ábyrgð.

2. Sjóðurinn ætti út frá meginreglu séð
að leysa skipseiganda undan þeirri
fjárhagslegu viðbótarbyrði sem þessi
samningur leggur honum á herðar.

mælist til þess við Alþjóðasiglingamála-
stofnunina að boða, ekki síðar en árið
1971, til alþjóðlegrar lagaráðstefnu til
þess að athuga og taka upp slíkt fyrir-
komulag um skaðabætur.

Fylgiskjal E.

ÁLYKTUN VARÐANDISKÝRSLU
VINNUNEFNDAR f ,,8JÓÐS"-MÁLINU

Ráðstefnan,
hefur veitt athygli skýrslu vinnunefnd-

ar í "sjóðs"-málinu, og
mælist til þess við Alþjóðasiglinga-

málastofnunina að athuga þessa skýrslu
í sambandi við frekara starf varðandi
"sjóðinn".

REALIZING, however, that the time
available for the Conference has not made
it possible to give full consideration to
all aspects of such a compensation scheme,

REQUESTS the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization to
elaborate as soon as possible, through íts
Legal Committee and other appropriate
legal bodies, a draft for a compensation
scheme based upon the existence of an
international fund,

CONSIDERSthat such a compensation
scheme should beelaborated taking into
account as a foundation the íollowing
principles:
1. Vietims should be fully and adequa-
tely compensated under a system based
upon the principle of stri et liability.

2. The fund should in principle relieve
the shipowner of the additional financial
burden imposed by the present Conven-
tion.

REQUESTS IMCO to convene, no later
than the year 1971,an International Legal
Conference for the consideration and ad-
option of such a compensation scheme.

RESOLUTIONONREPORT OF THE
WORKING GROUP ON THE "FUND"
The Conference,

HAVING TAKEN note of the report of
the Working Group on the "Fund",

REQUESTS the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization to
consider this report in connexion with
further work with regard to the "Fund".
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Fylgiskjal F.

ALÞJÓÐASAMNINGUR

UM STOFNUN ALÞJÓDASJÓDS TIL
AÐ BÆTA TJÓN AF VÖLDUM

OLíUMENGUNAR

(Í framhaldi af alþjóðasamningnum um
einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af
völdum olíumengunar, 1969).

Aðildarríkin að samningi þessum,

sem eru aðilar að albjóðasamtrinznum
gerðum í Brussel 29. nóvember 1969 um
einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af
völdum olíumengunar,

gera sér grein fyrir mengunarhættunni
sem það hefur í för með sér að olía fermd
án umbúða er flutt sjóleiðis um alJan
heim,

eru sannfærð um að þörf er á að tryggjn
að þeir aðilar sem verða fyrir mengunar-
tjóni vegna leka eða losunar olíu úr skip-
um eigi kost fullnægjandi skaðabóta,

telja að með alþjóðasamningnum frá
29. nóvember 1969 um einkaréttarlega
ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumeng-
unar, sem setur ákveðnar reglur um
skaðabætur vegna mengunartjóns í samn-
ingsríkjum og um kostnað vegna ráðstaf-
ana, hvar sem gerðar eru, til að koma í
veg fyrir eða draga sem mest úr þess
konar tjóni, sé stigið allst6rt spor fram á
við í þá átt að ná þessu marki,

telja samt að þær reglur, jafnframt því
að legl!ja frekari fjárhagslegar bvrðar fl
skínaeicendur, veiti ekki i öllum tilvikum
fullar skaðabætur þeim til handa er verða
fvrir tjóni af völdum olíumengunar,

telja enn fremur að útgerðarfyrirtækin
ættu ekki að öllu leyti að bera hinar filÍr-
hagslegu afleiðingar af tjóni sem hlýst
af völdum olíumengunar, sakir leka eða
losunar olíu sem skip ferma og siula með
án umbúða, heldur dð þeir sem hlut eiza
nð olínfðrrnunum ættu að bera þær að
nokkru leyti,

INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ESTABLISHMENT OF
AN INTERNATIONAL FUND FOR

COMPENSATION FOR OIL POLLUTION
DAMAGE

(Supplementary to the International
Convention on Civil Liability for on

Pollution Damage, 1969)

The States Parties to the present Con-
vention,

BEING PARTIES to the International
Convention on Civil Liability for Oil
PoIlution Damage, adopted at Brussels on
29 November 1969,

CONSCIOUS of the dangers of pollu-
tion posed by the world-wide maritime
carriage of oil in bulk,

CONVINCED of the need to ensure
that adequate compensation is available
to persons who suffer damage caused by
pollution resulting from the escape or dís-
charge of oil from ships,

CONSIDERING that the International
Convention of 29 November 1969, on Civil
Liability for on Pollution Damage, by
providing a régime for compensation for
pollution damage in Contracting States
and for the costs of measures, wherever
taken, to prevent or minimize such dam-
age, represents a considerable progress
towards the achievement of this aim,

CONSIDERING HOWEVER that this
régirne does not afford full compensation
for victims of oil pollution damage in all
cases while it imposes an additional fin-
ancial burden on shipowners,

CONSIDERING FURTHER that the eco-
nomic consequences of oil pol1ution dam-
age resu1ting from the escape or dís-
charge of oil carrled in hulk at sea by
ships should not exclusively be borne by
the shipping industry but should in part
be borne by the oiI cargo Interests,
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eru sannfærð um að þess er þörf að
byggja upp skaðabóta- og ábyrgðarbóta-
kerfi í framhaldi af alþjóðasamningnum
um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns
af völdum olíumengunar, með það fyrir
augum að tryggja að þeir sem verða fyrir
tjóni þegar olíumengun á sér stað eigi
kost fullra bóta og, um leið, að létta skipa-
eigendum þær fjárhagslegu viðbótarbyrð-
ar sem áðurnefndur samningur leggur
beim á herðar,

taka tillit til ályktunarinnar um stofn-
un alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völd-
um olíumengunar sem samþykkt var ?9.
nóvember 1969 af alþjóðlegu lagaráð-
stefnunni um tjón af völdum olíumeng-
unar sjávar, og

hafa því komið sér saman um eftir-
farandi:

Almenn ákvæði.
1. gr.

í þessum samningi
1. merkir "ábyrgðarsamningurinn" al-
þjóðasamninginn um einkaréttarlega
ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumeng-
unar sem gerður var i Brussel 29. nóv-
ember 1969.
2. "Skip", "aðili", ,eigandi", "olía",
, mengunartjón", "ráðstaf~mir til að koma
í veg fyrir tjón", "atburður" oC' "Stofn-
unin" hafa sömu merkingu og í 1. gr.
ábvrQ'ðarsamningsins, en þó með því for-
orði að "olía", Í sambandi við bessí hug-
tök, skal einvörðungu taka til hrávirkrar
]'olvatnsefna-jarðoliu. '
3. ,Gjaldskyld olía" merkir hráolíu Og
brennsluolíu samkvæmt skilgreiningu Í
stamðum a) og b) hér á eftir:
a) .,HráoHa" merkir hvers konar fl íót-

andi hlöndu af kolvatnsefnum sem
fyrirfinnst í jörðinni frá náttúrunnar
hendi, hvort eð hún hefur verið með-
hönrlluð til þess að gera hana hentuga
til flutnings eða ekki. Það nær eirmic
ti] hráoliutezunda sem ákveðin o+mi
hafa verið fjarlægð úr (stundum 1,:1ll-
aðar .vtopped crudes"): eða sem
ákveðnum eimum hefur verið bætt
Í (stundum kallaðar "spiked" eða
..reconstitnted" hráolíur).

b) .Brennsluolía" merkir þykk eimi eða
soraefni úr hráolíu, eða blöndur ill'

CONVINCED of the need to elaborate a
compensation and indemnification system
supplementary to the International Con-
vention on Civil Liability for oil Pollu-
tion Damage with a view to ensuring
that full compensation will be avail-
able to victims of oil pollution inci-
dents and that the shipowners are at
the same time given reIief in respect
of the additional financial burdens im-
posed on them by the said Convention,

TAK ING NOTE of the Resolution on the
Establishment of an International Com-
pensation Fund for on Pollution Damage
which was adopted on 29 November 1969
by the International Legal Conference on
Marine Pollution Damage,

HAVE AGREED as follows:

General Provisions

Article 1
For the purposes of this Convention:

1. "Liabilitv Convention" means the
International Convention on Civil Lia-
bility for on Pollution Damage, adopted
at Brussels on 29 November 1969.

2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil" ,
"Pollution Damage", "Preventive Mea-
sures", "Incident" and "Organization",
have the same meaning as in Article T
of the LiabiIity Convention, provided
however that, for the purposes of these
terms, "oil" shall be confined to persis-
tent hydro carbon mineral oils.
3. "Contributíng Oil" means crude oil
and fuel oil as defined in snh-paragraphs
(a) and (b) below:
(a) "Crude Oil" means any liquid hydro-

carbon mixture occurríng naturallv
in the earth whether or not treated
to render it suitable for transpotta-
tion. It also íncludes erude oils from
which certain disfillate fractions have
been removed (sornetimes refer-red to
as "topped crudes") or to which cor-
tain dístíllate fraetiens have been ad-
ded (sornetimes referred to as
"spíked" or "reconstituted" erudes ) .

(b) "Fuel OiI" means heavy distiIIates
or residues from crude oiI or blends
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slíkum efnum, sem ætlað er til notkun-
ar sem eldsneyti til framleiðslu hita
eða orku og um eiginleika Svarar til
staðalkröfu "American Society for
Testing Materials" fyrir brennsluolíu
nr. 4 (Auðkenni D 396-69) eða þykkri.

4. .,Franki" merkir eininguna sem nefnd
er í 9. mgr. 5. gr. ábyrgðar samningsins.

5. "RúmlestataJ skips" hefur sömu
merkingu og í 10. mgr. 5. gr. ábyrgðar-
samningsins.
6. "Tonn" í sambandi við olíu merkir
þúsund kíló grömm.
7. "Ábyrgðarmaður" merkir sérhvern
aðila er sér fyrir vátryggingu eða annarr-i
fjárhagslegri tryggingu til að mæta ábyrgð
eiganda samkvæmt 1. mgr. 7. gr. ábyrgð-
arsamninsrsins.
8. "Birgðastöð" merkir sérhvern stað til
zevmsfu á olíu án umbúða sem getur
tekið á móti olíu úr fljótandi flutninga-
tækjum, þar með talinn sérhver búnaður
sem staðsettur er undan ströndu og tengd-
Ill' við þess konar stað.
9. Þegar um það er að ræða að ákvarða
dagsetningu atburðar og atburðurinn
samanstendur af röð atvika, skal líta svo
á að atburðurinn hafi átt sér stað þann
dag er fyrsta atvikið kom fyrir.

2. gr.
1. Alþjóðasjóður til þess að bæta meng-
unartjón. sem kalltst "The International
OiI PolIution Compensation Fund" og
hér á eftir nefnist ,.sjóðurinn", er hér
með stofnaður með eftirfarandi markmið
f-'rir augum:
a) að veita skaðabætur vegna mengunar-

tjóns að því marki. sem trygging sú
er ábyrgðarsamningurinn veitir er
ófullnægjandi;

h) að létta skipaeigendum þær fjárhags-
legu viðbótarbyrðar sem ábyrgðar-
samningurinn leggur þeim á herðar,
að því tilskildu að það sé bundið skil-
málum sem miða að því að tryggja
að breytt verði eftir samþykktum um
öryggi á sjó og öðrum samþykktum;

e) að framkvæma skyldar fyrirætlanir
sem frá greinir í þessum samningi.

') f hverju samningsríki skal sjóðurinn
viðurkenndur sem persóna að lögum með

of such materials intended for use
as a fuel for the production of heat
or power of a quality equivalent to
the "American Society for Testing and
Materials' Specification for Number
Four Fuel on (Designation D 396-
69)", or heavier.

4. "Fran e" means the unit referred to
in Article V, paragraph 9 of the Liability
Convention.
5. "Ship's tonnage" has the same mean-
ing as in Article V, paragraph 10, of the
Liability Convention.
6. "Ton", in relation to oil, means a
metric ton.
7. "Guarantor" means any person pro-
viding insurance or other financial secur-
ity to cover an owner's liability in pursu-
ance of Article VII, paragraph 1, of the
Liability Convention.
8. "Terminal Installation" means any
site for the storage of oil in bulk which
is capable of receiving oil from water-
borne transportation, including any facil-
ity situated off-shore and linked to such
site.
9. Where an incident consists of a series
of occurences, it shall be treated as hav-
ing occurred on the date of the first such
occurrence.

Article 2
1. An International Fund for compensa-
tion for pollution damage, to be named
"The International Oil Pollution Com-
pensation Fund" and hereinafter referred
to as "The Fund", is hereby established
with the following aims:
(a) to provide compensation for pollution

damage to the extent that the pro-
tection afforded by the Liability Con-
vention is inadequate;

(b) to give relief to shipowners in re-
spect of the additional financial
burden [mposed on them by the Lia-
bi1ity Convention, such relief being
subject to conditions designed to en-
sure compliance with safety at sea
and other conventions;

(c) to give effect to the related purposes
set out in this Convention.

2. The Fund shall in each Contl'acting
State be recognized as a legal person
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hæfi að lögum þess ríkis til að takast á
hendur réttindi og skyldur og vera aðili
að málaferlum fyrir dómstólum ríkisins.
Hvert samningsríki skal viðurkenna for-
stjóra sjóðsins (hér á eftir nefndur "for-
stjórinn") sem löglegan umboðsmann
sjóðsins.

3. gr.
Þessi samningur skal taka:

1. að því er varðar skaðabætur sam-
kvæmt 4. gr., eingöngu til mengunartjóns
sem hlýst innan landsvæðis samnings-
ríkis að meðtalinni landhelgi þess, og til
ráðstafana sem gerðar eru til að koma
í veg fyrir eða draga sem mest úr slfku
tjóni.
2. að því er varðar ábyrgðarbætur til
handa skipaeigendum og ábyrgðarmönn-
um þeirra samkvæmt 5. ,'1;1'., eingöngu til
mengunartjóns sem hlýst innan landsvæð-
is að meðtalinni landhelgi ríkis sem er
aðili að ábyraðarsamníngnum, af völdum
skips sem skráð er í samninasrfki eða
siglir undir fána þess, og til ~áðstafana
sem gerðar eru til að koma í veg fyrir
eða draga sem mest úr slíku tjóni.

Skaðabætur og ábyrgðarbætur.

4. gr.
1. Til að rækja hlutverk sitt samkvæmt
2. gr., mgr. 1(a), skal sjóðurinn greiða
skaðabætur sérhverjum aðila er verður
fyrir menæunartjóni, ef slíkur aðili hefur
ekki getað fengið fullnægjandi bætur fvr-
ir tjónið eftir ákvæðum ábyrgðarsamn-
ingsíns,

a) sökum þess að um enga ábyrgð vegna
tjónsins er að ræða samkvæmt áhvrgð-
arsamninænum ;

h ) sökum þess að eigandinn sem ábyrgð
ber vegna tjónsins samkvæmt ábvrgð-
arsamningnum hefur ekki fjárhass-
lega getu til þess að standa að fullu
við sínar skuldbindingar o~ sérhver
fjárhagsleg trygging sem sett kann að
hafa verið samkvæmt 7. gr. bess samn-
ings nær ekki til tjónsins ellegar nægir
ekki til þess að mæta að fullu þeim
kröfum sem gerðar eru til skaðabóta
vegna tjónsins; eigandi er þ:í talinn
ekki hafa fjárhagslega getu til þess

capable under the laws of that State of
assuming rights and obligations and of
being a party in legal proceedings before
the courts of that State. Each Contracting
State shall recognize the Director of the
Fund (hereinafter referred to as "The
Director") as the legal representative of
the Fund.

Article 3
This Convention shall apply:

1. With regard to compensation accord-
ing to Article 4, exclusively to pollution
damage caused on the territory including
the territorial sea of a Contracting State,
and to preventive measures taken to pre-
vent or minimize such damage;

2. With regard to indemnification of
ship owners and their guarantors accord-
ing to Article 5, exclusively in respect of
pollution damage caused on the territory,
incIuding the territoral sea, of a State
Party to the LiabiJity Convention by a
ship registered in or flying the flag of a
Contracting State and in respect of preven-
tive measures taken to prevent or mini-
mize such damage,

Compensation and indemnification

Article 4
1. For the purpose of fulfilling its func-
tion under Article 2, paragraph 1(a), the
Fund shall pay compensation to any per-
son suffering pollution damage if such
person has been unable to obtain full and
adequate compensation for the damage
under the terms of the Liability Con-
vention,
(a) hecause no liahillty for the damage

arises under the LiabiIity Convention;

(b) because the owner liahle for the
damage under the Liability Con-
vention is financially incapable of
meeting his obligations in full and
any financial securitv that may be
provided under Article VII of that
Convention does not cover or is in-
sufficient to satisfy the cIaims for
compensation for the damage ; an
owner being treated as financially
incapahle of meeting his obligations
and a financial security being treated
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að standa við skuldbindingar sínar,
og fjárhagsleg trygging ekki talin vera
nægjanleg, ef sá aðili sem fyrir tjón-
inu verður hefur ekki getað fengið
full skil á þeirri upphæð skaðabóta
sem honum ber samkvæmt ábyrgðar-
samningnum, eftir að hafa gert allar
ráðstafanir sem með sanngirni má
krefjast til að ná rétti sínum eftir leið-
um sem honum eru opnar samkvæmt
lögum;

e) sökum þess að tjónið er meira en
ábyrgð eiganda nemur samkvæmt
ábyrgðarsamningnum, eins og hún er
takmörkuð eftir ákvæðum 1. mgr. 5.
gr. þess samnings, eða samkvæmt
ákvæðum einhvers annars alhióða-
samnings sem í gildi er, heimilt að
undirrita, fullgilda eða gerast aðili
að á dagsetningardegi þessa samnings.

Sanngjarn kostnaður sem eigandi hefur
tel<ið á sig, eða það sem hann af eigin
hvötum hefur last í sölurnar tH að koma
Í ve~ fyrir eða draga sem mest úr meng-
unar+ióní og sanngirni mælir með, skal
skoðast sem mengunartjón hvað þessari
,a-ein viðvíkur.
') Sjóðurinn skal ekki baka sér neina
skuldhindingu samkvæmt undanfarandi
l'lóJsgrein, ef:
~) hann sannar að meng'unartiónið var

afleiðing af hernaðaraðgerð ófriði.
borearastvr lðlrí eða unnreisn. eðfl
hlaust af oliu sem lak eða var losuð
úr herskip] eða öðru skini sem ríki fl
eða rekur og notað var bá er atburð-
urinn gerðist einsðngn í bjónustu
rí1dsvalos, við störf sem ekki flokk-
ast undir verslunarviðskipti ;
eða

h) sá sem kröfu gerir getur ekki sannað
að tjónið hafi verið ::lf1eiðin!!'::lthu'I'ðfl'l'
sem eitt eða fleiri skip áttu hlut að.

3. Ef ~jM)llrinn færir sönnur á að menn-
unartiónið hafi að ðfln eða nokkru Jevti
verið afleiðing annaðhvort af verknaði
eðfl vanrækslu i þeim tilzangi gert að
vnlda tjóni af hálfu þess aðila sem fvrtr
ti/mínu varð ellegar af skevtinzar-levsi
bess aðila. má Ievsa sjóðinn að öll" eða
nokkru leyti undan skvlrln hans til að
greiða slíkum aðila skaðabætur, en hó
svo að eigi skal þannie leyst undan skyldu
að því er varðar slíkar ráðstafanir sem

as insufficient if the person suffering
the damage has been unable to obtain
full satisfaction of the amount of
compensation due under the Liability
Convention after having taken all
reasonable steps to pursue the legal
remedíes available to him;

(e) because the damage exceeds the
owner's liabiIity under the LiabiIity
Convention as limited pursuant to
Article V, paragraph 1, of that Con-
vention or under the terms of any
other international Convention in
force or open for signature, ratifi-
cation or accession at the date of this
Convention.

Expenses reasonably incurred or sacri-
fices reasonably made by the owner
voluntarily to prevent or minimize pollu-
tion damage shall be treated as polIution
damage for the purposes of this Article.

2. The Fund shall incur no obligation
under the preceding paragraph if:

(a) it proves that the pollution damaae
resulted from an act of war, hostili-
ties, civil war or insurrection or was
caused by oil which has escaped or
been díscharged from a warship or
other ship owned or operated bv a
State and used, at the time of the
incident, only on Government non-
commercial service; or

(b) the claimant cannot nrove that the
darnage resulted from 'an incidenl in-
volving one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollu-
tion darnage resuIted whollv or partially
either from an act or omissíon done with
in lent to cause damage by the person who
suffered the damaae or from the neali-
gence of that person, the Fund may be
exonerated wholIy or partiallv from its
ob1igation to pay comnensation to such
nerson provided, however, that there shall
be no such exoneration with regard to
such preventive measures which are com-
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gerðar eru til að koma í veg fyrir tjón og
bættar eru samkvæmt 1. mgr. Sjóðurinn
skal Í öllum tilvikum vera leystur úr
ábyrgð að því marki sem skips eigandi
kann að hafa verið leystur undan ábyrgð
samkvæmt 3. mgr. 3. gr. ábyrgðarsamn-
ingsins.
4. a) Með undantekningu að því leyti

sem öðruvísi er kveðið á í staflið
b) þessarar málsgreinar, skal heild-
arupphæð þeirra skaðabóta sem
sjóðnum ber að greiða samkvæmt
þessari grein vegna hvers einstaks
atburðar vera takmörkunum bund-
in, þannig að summa þeirrar upp-
hæðar og skaðabótaupphæðar
þeirrar sem raunverulega er greidd
skv. ábyrgðarsamningnum vegna
mengunartjóns er hlotist hefur inn-
an landsvæðis samningsríkjanna,
að meðtöldum sérhverjum þeim
upphæðum sem hafa í för með sér
bótaskyldu af hálfu sjóðsins gagn-
vart eigandanum samkvæmt 1.mgr.
5. gr. þessa samnings, skal eigi fara
fram úr 450 milljónum franka,

b) Heildarupphæð þeirra skaðabóta
sem sjóðnum ber að greiða sam-
kvæmt þessari grein vegna meng-
unartjóns sem hlýst af náttúru-
hamförum sem eru þess eðlis að
þau heyra til undantekninga, eigi
verða um flúin og eigi viðnám veitt,
skal ekki fara fram úr 450 milljón-
um franka.

5. Nú fer upphæð lögmætra krafna á
hendur sjóðnum fram úr þeirri heildar-
upphæð skaðabóta sem greiða ber sam-
kvæmt 4. mgr., og skal þá skipta þeirri
upphæð sem til útborgunar er þannig að
hlutfallið milli hverrar Iögmætrar kröfu
og skaðabótaupphæðarinnar sem kröfu-
hafi raunverulega fær samkvæmt ábyrgð-
arsamningnum og þessum samningi sé
hið sama fyrir alla kröfuhafa.

6. Þingi sjóðsins (hér á eftir nefnt
"þingið") er heimilt að ákveða, með til-
liti til reynslu sem byggist á atburðum
sem gerst hafa og sér í lagi Því hve mikið
tjón hefur af þeim hlotist, og til breytinga
á verðgildi peninga, að upphæðinni. 450
milljónum franka sem um getur i 4. mgr.,
stafliðum a) og h), skuli breytt, þó að

pensated under paragraph 1. The Fund
shall in any event be exonerated to the
extent that the shipowner may have been
exonerated under A:rticle III, paragraph
3, of the Liability Convention.

4. Ca) Except as otherwise provided in
sub-paragraph eb) of this para-
graph, the aggregate amount
of compensation payable by the
Fund under this Article shall in
respect of any one incident be
limited, so that the total sum of
that amount and the amount of
compensation actually paid under
the Liability Convention for pollu-
tion damage caused in the terri-
tory of the Contracting States, in-
cluding any sums in respect of
which the Fund is under an ohliga-
tion to indemnify the owner
pursuant to Article 5, paragraph
1, of this Convention, shall not
exceed 450 million francs.

(b) The aggregate amount of com-
pensation payable by the Fund
under this Article for pollution
damage resulting from a natural
phenomenon of an exceptional,
inevitable and irresistible char-
acter shall not exceed 450 million
francs.

5. Where the amount of established
claims against the Fundexceeds the aggre-
gate amount of compensation payable
under paragraph 4, the amount available
shall be distributed in such a manner that
the proportion between any established
ela im and the amount of compensation
actually recovered by the claimant und er
the Liability Convention and this Con-
vention shall be the same for all claim-
ants.
6. The Assembly of the Fund (herein-
after referred to as "the Assembly")
may, having regard to the experience of
incidents which have occurred and in
particular the amount of damage resulting
therefrom and to changes in the monetary
values, decide that the amount of 450
million franes referred to in paragraph 4,
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því áskildu að þessi upphæð skal í engu
tilviki fara fram úr 900milljónum franka
né heldur vera lægri en 450 milljónir
franka. Upphæðin breytt skal gilda að
því er varðar atburði sem eiga sér stað
eftir þann dag sem ákvörðunin um breyt-
inguna er tekin.
7. Sjóðurinn skal, að beiðni samnings-
ríkis, hlutast til um það, eftir því sem
nauðsyn ber til, að aðstoða það ríki við
að útvega án tafar starfslið það, efni og
þjónustu sem nauðsynlegt er til þess að
gera ríkinu fært að hefjast handa um að-
gerðir til að koma í veg fyrir eða draga
úr mengunartjóni er hlýst af atburði sem
getur leitt til þess að skaðabótakrafa verði
gerð á hendur sjóðnum samkvæmt þess-
um samningi.
8. Sjóðnum er heimilt, með skilyrðum
sem setja skal í reglugerð hans, að veita
lánafyrirgreiðslu í því augnamiði að gerð-
ar verði ráðstafanir til að koma í veg fyrir
að mengunartjón hljótist af einhverjum
sérstökum atburði sem getur leitt til þess
að skaðabótakrafa verði gerð á hendur
sjóðnum samkvæmt þessum samningi.

5. gr.
1. Í þeim tilgangi að inna af hendi sitt
ætlunarverk í samræmi við 2. gr., mgr.
1(b), skal sjóðurinn vera bótaskyldur
gagnvart eiganda og ábyrgðarmanni hans
fyrir þeim hluta heildarupphæðar ábyrgð-
ar samkvæmt ábyrgðarsamningnum sem:
a) er fram yfir upphæð sem jafngildir

1500 frönkum fyrir hverja rúmlest
rúmlestatals skipsins, eða upphæð sem
nemur 125 milljónum franka, hvor
upphæðin sem lægri er, og

b) er ekki fram yfir upphæð sem jafn-
gildir 2000 frönkum fyrir hverja rúm-
lest áðurnefnds rúmlestatals, eða upp-
hæð sem nemur 210milljónum franka,
hvor upphæðin sem lægri er,

þó með þeim fyrirvara að sjóðurinn skal
ekki baka sér neina skyldu samkvæmt
þessari málsgrein í tilviki þar sem meng-
unartjónið var afleiðing af vísvitandi
röngu atferli eigandans sjálfs.
2. Þinginu er heimilt að ákveða að sjóð-
urinn skuli, með þeim skilyrðum sem
setja skal í reglugerð hans, undirgangast
skuldbindingar ábyrgðarmanns vegna
skipa sem um getur í 2. mgr. 3. gr., hvað

sub-paragráphs (a) and (b), shall be
changed; provided, however, that this
amount shall in no case exceed 900million
franes or be lower than 450million francs.
The changed amount shall apply to inci-
dents which occur after the date of the
decision effecting the change.
7. The Fund shall, at the request of a
Contracting State, use its good offices as
necessary to assist that State to secure
promptly such personnel, material and
services as are necessary to enable the
State to take measures to prevent or miti-
gate pollution damage arising from an
incident in respect of which the Fund
may be called upon to pay compensa-
tion under this Convention.

8. The Fund may on conditions to be
laid down in the Internal Regula-
tions provide credit facilities with a view
to the taking of preventive measures
against poIlution damage arising from a
particular incident in respect of which the
Fund may be called upon to pay com-
pensation under this Convention.

Article 5
1. For the purpose of fulfilling its func-
tion under Article 2, paragraph 1(b), the
Fund shall indemnify the owner and his
guarantor for that portion of the aggre-
gate amount of liability under the Lia-
bility Convention which:
(a) is in excess of an amount equivalent

to 1,500 franes for each ton of the
ship's tonnage or of an amount of 125
million francs, whichever is the less,
and

eb) is not in excess of an amount equi-
valent to 2,000franes for each ton of
the said tonna ge or an amount of 210
million francs, whichever is the less,

provided, however, that the Fund shall
incur no obligation under this paragraph
where the pollution damage resulted from
the wilful misconduct of the owner him-
seif.
2. The Assembly may decide that the
Fund shall, on conditions to be laid down
in the Internal Regulations, assume the
obligations of a guarantor in respect of
ships referred to in Article 3, paragraph
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snertir hluta þann af ábyrgð sem um get-
ur í 1. mgr. þessarar greinar. ÞÓ skal
sjóðurinn ekki taka á sig slíkar skuld-
bindingar nema því aðeins að eigandinn
beiðist þess og að hann haldi í gildi full-
nægjandi vátryggingu, eða annarri fjár-
hagslegri tryggingu á móti ábyrgð eig-
anda samkvæmt ábyrgðar samningnum,
allt að upphæð sem jafngildir 1500 frönk-
um fyrir hverja rúmlest rúmlestatals
skipsins, eða upphæð sem nemur 125
milljónum franka, hvor upphæðin sem
lægri er. Ef sjóðurinn tekur á sig slíkar
skuldbindingar, skal í hverju samnings-
ríki litið svo á að eigandi hafi uppfyllt
ákvæði 7. gr. ábyrgðarsamningsins hvað
snertir þann hluta af ábyrgð hans sem
um getur hér að ofan.
3. Sjóðinn má leysa að öllu eða nokkru
leyti undan skyldum sínum samkvæmt
1. mgr. gagnvart eiganda og ábyrgðar-
manni hans, ef sjóðurinn sannar að það
hafi beinlínis verið eiganda að kenna, eða
gerst með hans vitorði að:
a) skipið sem olían fór úr sem mengun-

artjóninu olli hlítti ekki þeim fyrir-
mæl um sem sett eru í:

i) Alþjóðasamþykktinni um varnir
gegn óhreinkun sjávar af völdum
olíu, 1954, með breytingum gerð-
um árið 1962; eða

ii) Alþjóðasamþykktinni um öryggi
mannslífa á hafinu, 1960; eða

iii) Alþjóðasamþykktinni um hleðslu-
merki, 1966; eða

iv) Alþjóðareglunum til að koma í
veg fyrir árekstra á sjó, 1960; eða

v) sérhverjum breytingum á ofan-
greindum samningum sem hafa
verið úrskurðaðar vera í eðli sínu
mikilvægar í samræmi við 16. gr.
(5) samþykktarinnar sem til-
greind er í (i), 9. gr. (e) sam-
þykktarinnar sem tilgreind er í
(ii), eða 29. gr. (3) (d), eða (4)
(d) samþykktarinnar sem til-
greind er í (iii), þó að því áskildu
að slíkar breytingar hafi verið í
gildi a. m. k. tólf mánuði þann
dag er atburðurinn á sér stað;

og
b) atburðurinn eða tjónið hafi hlotist að

2, with regard to the portion of liahility
referred to in paragraph 1 of this Article.
However, the Fund shall assume such
obligations only if the owner so requests
and if he maintains adequate insurance
or other financial security covering the
owner's liability under the Liabi1ity Con-
vention up to an amount equivalent to
1,500 franes for each ton of the ship's ton-
nage or an amount of 125 million francs,
whichever is the less. If the Fund assumes
such obligations, the owner shall in each
Contracting State be considered to have
complied with Article VII of the Liability
Convention in respect of the portion of
his liability mentioned above.

3. The Fund may be exonerated wholly
or partially from its obligations under
paragraph 1 towards the owner and hís
guarantor if the Fund proves that as a re-
sult of the actual fault or privity of the
owner:
(a) the ship from which the oil causing

the polIution damage escaped did not
comply with the requirements laid
down in:

(i) the International Convention for the
Prevention of Pollution of the Sea
by Oil, 1954, as amended in 1962; or

(ii) the International Convention for the
Safety of Life at Sea, 1960; or

(iii) the International Convention on
Load Lines, 1966; or

(iv) the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1960; or

(v) any amendments to the above men-
tioned Conventions which have been
determined as being of an important
nature in accordance with Article
XVI(5) of the Convention mentioned
under (i), Article IX(e) of the Con-
vention mentioned under (ii) or
Article 29(3)(d) or (4)(d) of the
Convention mentioned under (iii),
provided, however, that such amend-
ments had been in force for at
least twelve months at the time of
the incident;

and
(b) the incident or damage was caused
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öllu eða nokkru leyti sökum þess að
ekki var farið eftir slíkum fyrir-
mælum.

Ákvæði þessarar málsgreinar skulu
gilda án tillits til þess hvort samnings-
ríkið þar sem skipið var skráð, eða fán-
inn tilheyrir sem það sigldi undir, er aðili
að viðkomandi samningi.
4. Nú gengur í gildi nýr samningur sem
ætlað er að koma í stað einhvers samn-
inganna sem tilgreindir eru í 3. mgr., og
er þá þinginu, eigi skemur en sex mánuði
fyrir fram, heimilt að ákveða dag er hinn
nýi samningur komi í stað slíks samnings
eða hluta hans, hvað snertir 3. mgr. Þó
er sérhverju ríki sem er aðili að þessum
samningi, heimilt að lýsa því yfir, fyrir
þann dag, við forstjóra sjóðsins að það
samþykki ekki slík skipti; í því tilviki
skal ákvörðun þingsins engin áhrif hafa
að því er varðar skip sem skráð er í því
ríki eða sem siglir undir fána þess þá
er atburðurinn á sér stað. Slíka yfirlýs-
ingu má afturkalla hvenær sem er síðar
og hún skal í öllum tilvikum falla úr gildi
þegar hlutaðeigandi ríki gerist aðili að
slíkum nýjum samningi.
5. Skip sem hlítir ákvæðum sem felast
í breytingu á samþykkt tilgreindri í 3.
mgr., eða ákvæðum í nýjum samningi, og
breytingunni eða samningnum er ætlað
að koma í stað slíkrar samþykktar að
öllu eða nokkru leyti, skal teljast hlíta
ákvæðunum í fyrrnefndri samþykkt að
þVÍ er tekur til 3. mgr.

6. Nú tekur sjóðurinn að sér hlutverk
ábyrgðarmanns, í samræmi við ákvæði
2. mgr., og hefur greitt skaðabætur fyrir
mengunartjón samkvæmt ábyrgðarsamn-
ingnum, og skal hann þá eiga rétt til inn-
heimtu úr hendi eiganda, ef, og að því
marki sem sjóðurinn hefði, samkvæmt
3. mgr., verið leystur undan skuldbind-
ingum sínum samkvæmt 1. mgr. um að
greiða eigandanum ábyrgðarbætur.
7. Sanngjarn kostnaður sem eigandi hef-
ur tekið á sig, og það sem hann af eigin
hvötum hefur lagt í sölurnar til þess að
koma í veg fyrir eða draga sem mest úr
mengunartjóni og sanngirni mælir með,
skal teljast vera innifalið í ábyrgð eig-
anda að því er tekur til ákvæða þessarar
greinar.

wholly or partially by such non-com-
pliance.

The provisions of this paragraph shall
apply irrespective of whether the Con-
tracting State in which the ship was regis-
tered or whose flag it was flying is a
Party to the relevant Instrument.
4. Upon the entry into force of a new
Convention designed to replace, in whole
or in part, any of the Instruments speci-
fied in paragraph 3, the Assembly may
decide at least six months in advance
a date on which the new Convention will
replace such Instrument or part thereof
for the purpose of paragraph 3. However,
any State Party to this Convention may
declare to the Director before that date
that it does not accept such replacement;
in which case the decision of the Assembly
shall have no effect in respect of a ship
registered in, or flying the flag of, that
State at the time of the incident. Such a
declaration may be withdrawn at any
later date and shall in any event cease to
have effect when the State in question
becomes a Party to such new Convention.
5. A ship complying with the require-
ments in an amendment to an Instrument
specified in paragraph 3 or with require-
ments in a new Convention, where the
amendment or Convention is designed to
replace in whole or in part such Instru-
ment, shall be considered as complying
with the requirements in the said Instru-
ment for the purposes of paragraph 3.
6. Where the Fund, acting as a guar-
antor by virtu e of paragraph 2, has paid
compensation for pollution damage in ac-
cordance with the Liability Convention,
it shall have a right of recovery from the
owner if and to the extent that the Fund
would have been exonerated pursuant to
paragraph 3 from its obligations under
paragraph 1 to indemnify the owner.

7. Expenses reasonably incurred and
sacrifices reasonably made by the owner
voluntarily to prevent or minimize pollu-
tion damage shall be treated as included
in the owner's liabiIity for the purposes
of this Article.
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6. gr.
1. Réttur til skaðabóta samkvæmt 4. gr.,
eða ábyrgðarbóta samkvæmt 5. gr., skal
falla niður, nema mál sé höfðað sam-
kvæmt þeim greinum, eða tilkynning hafi
verið gefin samkvæmt 6. mgr. 7. gr. innan
þriggja ára frá þeim degi er tjónið bar
að höndum. ÞÓ skal í engu tilviki höfða
mál að liðnum sex árum frá þeim degi
er atburðurinn gerðist sem tjóninu olli.

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., skal réttur
eiganda eða ábyrgðarmanns hans til að
krefjast ábyrgðarbóta úr sjóðnum sam-
kvæmt 1. mgr. 5. gr. í engu tilviki niður
falla fyrr en sex mánaða tímabil er liðið
frá þeim degi að telja er eigandinn, eða
ábyrgðarmaður hans, fékk vitneskju um
málshöfðun gegn sér samkvæmt ábyrgð-
arsamningnum.

7. gr.
1. Með fyrirvara að því er varðar þau
ákvæði þessarar greinar sem á eftir fara,
skal sérhver málsókn gegn sjóðnum til
heimtingar skaðabóta samkvæmt 4. gr.,
eða ábyrgðarbóta samkvæmt 5. gr. þessa
samnings höfðuð einungis fyrir dómstól
sem bær er samkvæmt 9. gr. ábyrgðar-
samningsins hvað varðar málaferli gegn
eiganda sem er, ellegar sem hefði verið,
ef ekki væri vegna ákvæða 2. mgr. 3. gr.
þess samnings, ábyrgur fyrir mengunar-
tjóni sem sá atburður olli sem um er að
ræða.
2. Hvert samningsríki skal sjá um að
dómstólar þess hafi nauðsynlega lögsögu
til að fjalla um slíkar málshöfðanir á
hendur sjóðnum sem um ræðir í 1. mgr.

3. Nú hefur skaðabótamál vegna meng-
unartjóns verið höfðað fyrir dómstól sem
bær er samkvæmt 9. gr. ábyrgðarsamn-
ingsins gegn eiganda skips eða ábyrgðar-
manni hans, og skal þá slíkur dómstóll
og enginn annar vera bær um lögsögu
í sérhverju máli á hendur sjóðnum til
heimtu skaðabóta eða ábyrgðarbóta sam-
kvæmt ákvæðum 4. gr. eða 5. gr. þessa
samnings, viðvíkjandi sama tjóni. ÞÓ skal,
þegar skaðabótamál vegna mengunar-
tjóns samkvæmt ábyrgðarsamningnum
hefur verið höfðað fyrir dómstól í ríki
sem er aðili að ábyrgðarsamningnum en

Article 6
1. Rights to compensation under Article
4 or indemnification under Article 5
shall be extinguished unless an action is
brought thereunder or a notification has
been made pursuant to Article 7, para-
graph 6, within three years from the date
when the damage occurred. However, in
no case shall an action be brought after
six years from the date of the incident
which caused the damage,
2. Notwithstanding paragraph 1, the
right of the own er or his guarantor to seek
indemnification from the Fund pursuant
to Article 5, paragraph 1, shall in no case
be extinguíshed before the expiry of a
period of six months as from the date on
which the owner or his guarantor ac-
quired knowledge of the hringing of an
action against him under the Liability
Convention.

Article 7
1. Subject to the subsequent provisions
of this Article, any action against the
Fund for compensation under Article 4
or indemnification under Article 5 of this
Convention shall be brought only before a
court competent under Article IX of the
Liability Convention in respect of actions
against the owner who is or who would,
but for the provisions of Article III, para-
graph 2, of that Convention, have been
liable for pollution damage caused by the
relevant incident.

2. Each Contracting State shall ensure
that its courts possess the necessary juris-
dietion to entertain such actions against
the Fund as are referred to in para-
graph 1.
3. Where an action for compensation
for pollution damage has been brought
before a court competent under Article
IX of the Liability Convention against the
owner of a ship or his guarantor, such
court shall have exclusive jurisdictional
competence over any action against the
Fund for compensation or indemnifica-
tion under the provisions of Article 4 or
5 of this Convention in respect of the
same damage. However, where an action
for compensation for pollution damage
under the Liability Convention has been
brought before a court in a State Party to
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ekki að þessum samningi, sérhver mál-
sókn gegn sjóðnum samkvæmt 4. gr. eða
5. gr., 1. mgr., þessa samnings, eftir vali
þess er kröfu gerir, hafin annaðhvort fyr-
ir dómstól þess ríkis þar sem sjóðurinn
hefur sínar aðalstöðvar eða fyrir sér-
hverjum þeim öðrum dómstól aðildar-
ríkis að þessum samningi sem bær er
samkvæmt 9. gr. ábyrgðar samningsins.

4. Hvert samningsríki skal sjá til þess
að sjóðurinn hafi rétt til að gerast aðili
að sérhverjum málaferlum sem til er
stofnað í samræmi við 9. gr. ábyrgðar-
samningsins fyrir bærum dómstól þess
ríkis gegn eiganda skips eða ábyrgðar-
manni hans.

5. Nema að því leyti sem öðruvísi er
fyrir mælt í 6. mgr., skal sjóðurinn ekki
vera bundinn af neinni dómsniðurstöðu
eða úrskurði í málaferlum sem hann hef-
ur ekki átt aðild að, eða af neinu sam-
komulagi sem hann er ekki aðili að.
6. Nú hefur skaðabótamál vegna meng-
unartjóns verið höfðað samkvæmt ábyrgð-
arsamningnum gegn eiganda eða ábyrgð-
armanni hans, fyrir bærum dómstól í
samningsríki, og skal þá, að áskildum
ákvæðum 4. mgr., sérhver aðili að mála-
ferlunum eiga rétt á því samkvæmt lands-
lögum þess ríkis að tilkynna sjóðnum um
málaferlin. Nú hefur verið þannig til-
kynnt í samræmi við þau formsatriði sem
kveðið er á um í lögum þess dómstóls
sem málið hefur fengið til meðferðar, og
með slíkum fyrirvara og með þeim hætti
að sjóðurinn hafi í raun og veru haft að-
stöðu til að gerast aðili að málaferJun-
um þannig að að gagni mætti koma, og
skal þá sérhver dómur sem upp er kveð-
inn af dómstólnum í slíkum málaferlum,
eftir að hann er orðinn endanlegur og
hægt að fullnægja honum i því riki þar
sem dómurinn var upp kveðinn, verða
bindandi fyrir sjóðinn i þeim skilningi
að forsendur og niðurstöður þess dóms
er sjóðnum óheimilt að vefengja, enda
þótt sjóðurinn hafi ekki beinlínis skorist
í málaferlin.

8. gr.
Með fyrirvara um sérhverja ákvörðun

varðandi skiptingu þá sem um ræðir í 5.
mgr. 4. gr .• skal hver dómur sem kveðinn

the Liability Convention but not to this
Convention, any action against the Fund
under Article 4 or under Article 5, para-
graph 1, of this Convention shall at the
option of the claimant be brought either
before a court of the State where the Fund
has its headquarters or before any court
of a State Party to this Convention com-
petent under Article IX of the Liability
Convention.
4. Each Contracting State shall ensure
that the Fund shall have the right to
intervene as a party to any legal pro-
ceedings instituted in accordance with
Article IX of the Liability Convention
before a competent court of that State
against the owner of a ship or his guar-
antor.
5. Except as otherwise provided in para-
graph 6, the Fund shall not be bound by
any [udgment or decision in proceedings
to which it has not been a party or by
any settlement to which it is not a party.

6. Without prejudice to the provisions
of paragraph 4, where an action under
the Liability Convention for compensa-
tion for pollution damage has been
brought against an owner or his guar-
antor before a competent court in a Con-
tracting State, each party to the pro-
ceedings shall be entitled under the na-
tionallaw of that State to notify the Fund
of the proceedings. Where such notifica-
tion has been made in accordance with
the formalities required by the law of the
court seized and in such time and in such
a manner that the Fund has in fa et been
in a position effectively to intervene as
a party to the proceedings, any judg-
ment rendered by the court in such pro-
ceedings shall, after it has become final
and enforceable in the State where the
[udgment was gíven, become binding
upon the Fund in the sense that the facts
and findings in that [udgment may not
be disputed by the Fund even if the Fund
has not actually intervened in the pro-
ceedings.

Article 8
Subject to any decision concerning the

distribution referred to in Article 4, para-
graph 5, any judgment given against the
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er upp gegn sjóðnum af dómstól sem hef-
ur lögsögurétt samkvæmt 1. og 3. mgr.
7. gr., þegar svo er komið að honum megi
fullnægja í því ríki þar sem hann var
upp kveðinn og hann er í því ríki ekki
lengur háður venjulegum endurskoðunar-
eða áfrýjunarreglum, vera viðurkenndur
og mega fullnægja honum í sérhverju
samningsríki með sömu skilyrðum og
þeim sem sett eru í 10. gr. ábyrgðarsamn-
ingsins.

9. gr.
1. Að áskildum ákvæðum 5. gr., skal
sjóðurinn, að því er varðar sérhverja upp-
hæð skaðabóta vegna mengunartjóns sem
sjóðurinn hefur greitt samkvæmt 1. mgr.
4. gr. þessa samnings, ganga inn í þau
réttindi sem sá aðili sem þannig hefur
hlotið skaðabætur kann að hafa sam-
kvæmt ábyrgðarsamningnum gegn eig-
anda eða ábyrgðarmanni hans.
2. Ekkert í þessum samningi skal skerða
neinn rétt sjóðsins til að ganga að, eða
ganga inn í réttindi gegn, öðrum aðilum
en þeim sem um ræðir í undanfarandi
málsgrein. Réttur sjóðsins til þess að
ganga inn í réttindi gegn slikum aðila
skal ekki í neinu tilviki vera lakari en
réttur vátryggjanda þess aðila sem
skaðabætur eða ábyrgðarbætur hafa ver-
ið greiddar.
3. Að áskildum sérhverjum þeim rétti
öðrum til inngöngu í réttindi eða aðgangs
gagnvart sjóðnum sem um kann að vera
að ræða skal samningsríki, eða stofnun
í umboði þess, sem hefur greitt skaða-
bætur vegna mengunartjóns samkvæmt
ákvæðum landslaga, ganga inn í þau rétt-
indi sem sá aðili sem þannig hefur hlotið
skaðabætur mundi hafa haft samkvæmt
þessum samningi.

Framlög.
10. gr.

1. Framlög til sjóðsins skal inna af
hendi, að því er varðar sérhvert samn-
ingsríki, af hverjum þeim aðila sem á
almanaksárinu sem um ræðir í 11. gr.,
1. mgr., varðandi byrjunarframlög, og í
12. gr., mgr. 2(a) eða (b), varðandi árs-
framlög, hefur samtals tekið á móti magni
sem nemur meiru en 150.000 tonnum:

a) í höfnum eða í birgðastöðvar á
landsvæði þess ríkis af gjaldskyldri

Fund by a eourt having jurisdiction in
accordance with Article 7, paragraphs 1
and 3, shall, when it has become enforce-
able in the State of origin and is in that
State no longer subject to ordinary forms
of review, be recognized and enforceahle
in each Contracting State on the same
conditions as are prescribed in Article X
of the Liability Convention.

Article 9
1. Subject to the provisions of Article
5, the Fund shall, in respect of any
amount of compensation for pollution
damage paid by the Fund in accordance
with Article 4, paragraph 1, of this Con-
vention, acquire by subrogation the rights
that the person so compensated mayenjoy
under the Liability Convention against the
owner or his guarantor.
2. Nothing in this Convention shall
prejudice any right of recourse or sub-
rogation of the Fund against persons
other than those referred to in the preced-
ing paragraph. In any event the right
of the Fund to subrogation against such
person shall not be less favourable than
that of an insurer of the person to whom
compensation or indemnification has been
paid.
3. Without prejudice to any other rights
of subrogatíon or recourse against the
Fund which may exist, a Contracting State
or agency thereof which has paid com-
pensation for pollution damage in accor-
dance with provisions of national law
shall acquire by subrogation the rights
which the person so compensated would
have enjoyed under this Convention.

Contributions
Article 10

1. Contributions to the Fund shall be
made in respect of each Contracting State
by any person who, in the cal endar year
referred to in Article 11, paragraph 1, as
regards initial contributions and in Article
12, paragraphs 2 (a) or (b), as regards
annual contributions, has received in total
quantities exceeding 150,000 tons:
(a) in the ports or terminal installations

in the territory of that State contríbu-
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olíu sem flutt hefur verið sjóleiðis
til slíkra hafna eða birgðastöðva ;
og

b) í hvers konar birgðastöðvar sem
staðsettar eru á landsvæði þess
samningsríkis af gjaldskyldri olíu
sem flutt hefur verið sjóleiðis og
losuð í höfn eða birgðastöð ríkis
sem ekki er samningsríki, að því
tilskildu að gjaldskyld olía skal að-
eins reiknast samkvæmt þessum
staflið við fyrstu móttöku í samn-
ingsríki eftir losun hennar í ríkinu
sem ekki er samningsríki.

2. a) Nú er, að því er tekur til 1. mgr.,
það magn gjaldskyldrar olíu sem
móttekið hefur verið innan land-
svæðis samningsríkis af einhverj-
um aðila á almanaksári meira en
150.000 tonn þegar það er tekið með
magni gjaldskyldrar olíu sem mót-
tekin hefur verið í hinu sama samn-
ingsríki á því ári af sérhverjum
með-aðila eða -aðilum, og skal þá
slíkur aðili greiða framlög! á grund-
velli hins raunverulega magns sem
móttekið hefur verið af honum,
enda þótt það magn færi ekki yfir
150.000 tonn.

b) "Með-aðili" merkir sérhvert dótt-
urfyrirtæki ellegar einingu undir
sameiginlegri yfirstjórn. Hvort að-
ili fellur undir þessa skilgreiningu
skal ráðast af landslögum hlutað-
eigandi ríkis.

11. gr.
1. Að því er hvert samningsríki varðar,
skulu greidd byrjunarframlög að upp-
hæð sem fyrir hvern aðila sem um ræðir
í 10. gr. skal reiknast á grundvelli ákveð-
innar upphæðar fyrir hvert tonn gjald-
skyldrar olíu sem hann tók á móti á næsta
almanaksári á undan árinu sem þessi
samþykkt gekk í gildi fyrir það r iki sem
um ræðir.
2. Upphæðin sem um ræðir í 1. mgr.
skal ákveðin af þinginu innan tveggja
mánaða frá gildistöku þessa samnings.
Þegar þingið leysir þetta starf af hendi,
skal það, að svo miklu leyti sem unnt er,
ákveða upphæðina þannig að heildarupp-
hæð byrjunarframlaga yrði jafngildi 75

tíng oil carried by sea to such ports
or terminal installations; and

(b) in any installations situated in the
territory of that Contracting State
contributing oil which has been
carried by sea and discharged in a
port or terminal installation of a non-
Contracting State, provided that con-
tributing oil shall only be taken into
account by virtue of this sub-para-
graph on first receipt in a Contracting
State after its discharge in that non-
Contracting State.

2. Ca) For the purposes of paragraph 1,
where the quantity of contributing
oil received in the territory of a
Contracting State by any person
in a calendar year when aggre-
gated with the quantity of con-
tributing oil received in the same
Contracting State in that year by
any associated person or persons
exceeds 150,000 tons, such person
shall pay contributíons in respect
of the actual quantity received by
him notwithstanding that that
quantity did not exceed 150,000
tons.

(b) "Associated person" means any
subsidiary or commonly con-
trolled entity. The question
whether a person cornes within
this definition shall be deter-
mined by the national law of the
State concerned.

Article 11
1. In respect of each Contracting State
Inítial contributions shall be made of an
amount which shall for each person re-
ferred to in Article 10 be calculated on
the basis of a fixed sum for each ton of
contributing oil received by him during
the cal endar year preceding that in which
this Convention entered into force for
that State.
2. The sum referred to in paragraph
1 shall be determined by the Assembly
within two months after the entry into
force of this Convention. In performing
this function the Assembly shall, to the
extent possible, fix the sum in such a way
that the total amount of initial contribu-
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milljóna franka ef framlög væru greidd
nr 9fl hundraðshlutum þess magns gjald-
skyldrar olíu sem flutt er sjóleiðis Í heim-
mum,
3. Byrjunarframlög vegna hvers samn-
ingsríkis skulu greiðast innan þriggja
mánaða frá þeim degi er samningurinn
'~ekk Í gildi fyrir hlutaðeigandi ríki.

12. gr.
1. Með það fyrir augum að ákvarða,
fyrir hvern aðila sem um ræðir í 10. gr.,
upphæð gjaldkræfra ársframlaga. ef ein-
hver eru, og með tilliti til þeirrar nauð-
synjar að hafa að staðaldri nægilegt fé
handbært, skal þingið gera áætlun fyrir
hvert almanaksár i formi fJárhagsáætl-
unar vfir:

i) Útgjöld
a) kostnaður og t'ltgjaldaliðir i sam-

bandi við starfrækslu sjóðsins á
því ári sem um er að ræða og all-
ur halli á starfsemi áranna á und-
an;

b) greiðslur sem sjóðnum ber að
inna af hendi á þvi ári sem um
er að ræða til fullnægingar þeim
kröfum gegn sjóðnum sem gjald-
kræfar eru samkvæmt 4. eða 5. gr ..
að meðtöldum afborgunum af lán-
um sem sjóðurinn hefur áður tek-
ið til að fullnægja slíkum kröfum.
að svo miklu leyti sem heildar-
upphæð slfkra krafna vegna hvers
einstaks atburðar fer ekki fram úr
15 milljónum franka:

e) greiðslur sem sióðnllm ber að inna
af hendi á því ári sem um er að
ræða til fullnæaingar þeim kröf-
um gegn slóðnum sem gialdl{ræf~
ar eru samkvæmt 4. eða 5. gr. að
meðtöldum afbor-aunnm af lánum
sem sióðurinn hefur áðllr teldð til
flll1nægim>:ar slíkum kröfum, að
svo miklu levti sem heildarurm-
hæð sltkra krafna vegna hvers ein-
staks atburðar fer fram úr 15
milliónum franka:

ii) Tekiur
a) fé afgangs frá starfsemi áranna

á undan, ásamt öllum vöxtum;

tions would, if contributions were to be
made in respect of 90 per cent of the
quantities of contributing oil carried by
sea in the world, equal 75 million francs.
3. The initial contributions shall in re-
spect of each Contracting State be paid
within three months folIowing the date
at which the Convention entered into
force for that State.

Article 12
1. With a view to assessing for each
person referred to in Article 10 the
amount of annual contributions due, if
any, and taking account of the necessity
to maintain sufficient Jiquid funds, the
Assembly shall for each calendar year
make an estimate in the form of a budget
of:

ci) Expenditure
(a) costs and expenses of the ad-

ministration of the Fund in the
relevant year and any deficit
from operations in preceding
years;

(b) payments to be made by the
Fund in the relevant year for
the satisfaction of claims against
the Fund due under Article 4
or 5, including repayment on
loans previously taken by the
Fund for the satísfactíon of such
claims, to the extent that the
aggregate amount of such claims
in respect of any one incident
does not exceed 15 million
francs;

(e) payments to be made by the
Fund in the reI eva nt year for
the satisfaction of clairns against
the Fund due under Arficle 4 or
5, including repavments on
loans previously taken by the
Fund for the satisfaction of
such claírns, to the extent that
the aggregate amount of such
claims in respect of any one
incident is in excess of 15
mi1lion franes ;

(ii) Income
(a) surplus funds from operations

in preceding years, including
any interest;
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b) byrjunarframlög sem greiðast
eiga á árinu;

c) ársframlög, ef nauðsyn krefur til
þess að ná jafnvægi í fjárhags-
áætlunina;

d) allar aðrar tekjur.
2. Upphæð ársframlags hvers aðila sem
um ræðir í 10.gr. skal ákveðið af þinginu
og skal reiknast að því er hvert samnings-
ríki varðar:

a) að svo miklu leyti sem framlagið er
til að inna af hendi greiðslur sem um
ræðir í mgr. 1(i) (a) og (b) á grund-
velli ákveðinnar upphæðar fyrir hvert
tonn gjaldskyldrar olíu sem tekið hef-
ur verið á móti í viðkomandi ríki af
slíkum aðilum á almanaksárinu næst
á undan; og

h) að svo miklu leyti sem framlagið er
til að inna af hendi greiðslur sem um
ræðir í mgr. 1(i) (c) þessarar greinar,
á grundvelli ákveðinnar upphæðar
fyrir hvert tonn gjaldskyldrar olíu sem
tekið hefur verið á móti af slíkum
aðila á almanaksárinu næst á undan
árinu sem atburðurinn sem um er að
ræða bar að höndum, svo framarlega
sem það ríki var aðili að samningi
þessum þann dag er atburðurinn átti
sér stað.

3. Upphæðirnar sem um ræðir í 2. mgr.
hér að ofan skulu fengnar með því að
deila viðeigandi heildarupphæð þeirra
framlaga sem þörf er á með heildartölu
gjaldskyldrar olíu sem tekið hefur verið
á móti í öllum samningsríkjum á því ári
sem um er að ræða.
4. Þingið skal ákveða þann hluta árs-
framlaga sem greiðast skal í peningum
þegar í stað og taka ákvörðun um
greiðsludag. Eftirstöðvar hvers ársfram-
lags skulu greiðast þegar forstjórinn til-
kynnir.
5. Forstjóranum er heimilt, í þeim til-
vikum og í samræmi við þau skilyrði sem
ákveða skal í reglugerð sjóðsins, að
skylda framlagsgreiðanda til að setja fjár-
hagslega tryggingu fyrir þeim upphæðum
sem gjaldkræfar eru frá honum.
6. Sérhver krafa um greiðslur sem inna
ber af hendi samkvæmt 4. mgr. skal inn-
heimt hlutfallslega frá öllum hinum ein-
stöku framlagsgreiðendum.

(b) initial contributions to be paid
in the course of the year;

(e) annual contributions, if required
to balance the budget;

Cd) any other income.
2. For each person referred to in
Article 10 the amount of his annual con-
tribution shall be determined by the As-
sembly and shall be calculated in respect
of each Contracting State:
(a) in so far as the contribution is for

the satisfaction of payments referred
to in paragraph 1 (i) (a) and (b) on
the basis of a fixed sum for each ton
of contributing oil received in the
relevant State by such persons during
the preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for
the satisfaction of payments referred
to in paragraph l(i)(c) of this Article
on the basis of a Iixed sum for each
ton of contributing oil received by
such person during the calendar year
preceding that in which the incident
in question occurred, provided that
State was a Party to this Convention
at the date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2
above shall be arrived at by dividing the
relevant total amount of contributions
required by the total amount of contribu-
ting oil received in all Contracting States
in the relevant year.

4. The Assembly shall decide the por-
tion of the annual contribution which
shall be immediately paid in cash and de-
cide on the date of payment. The remain-
ing part of each annual contribution shall
be paid upon notification by the Director.
5. The Director may, in cases and in
accordance with conditions to be laid
down in the Internal Regulations of the
Fund, require a contributor to provide
financial security for the sums due from
him.
6. Any demand for payments made
under paragraph 4 shall be called rate-
ably from all individual contributors.
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13. gr.
1. Af hverri framlagsupphæð sem gjald-
kræf er samkvæmt 12. gr. og sem dráttur
er orðinn á skal greiða vexti og ber þing-
inu að ákveða prósentutölu þá sem gilda
skal fyrir hvert almanaksár, að þvi
áskildu að heimilt er að ákveða mismun-
andi prósentutölur við mismunandi kring-
umstæður.
2. Hvert samningsríki skal sjá um að
staðið verði við sérhverja skuldbindingu
sem byggist á þessum samningi til að
greiða framlag til sjóðsins vegna olíu sem
tekið hefur verið á móti innan landsvæðis
þess ríkis og skal gera allar viðeigandi
ráðstafanir samkvæmt sínum lögum, þar
á meðal að beita þeim viðurlögum sem
það kann að telja nauðsynleg með tilliti
til þess að röggsamlega verði staðið við
sérhverja slíka skuldbindingu, enda skulu
slíkar ráðstafanir beinast eingöngu gegn
þeim aðilum sem sú skylda hvílir á að
greiða framlög til s ióðsins.
3. Nú stendur aðili sem skylt er. sam-
kvæmt ákvæðum 10. og ll. g~.• að greiðg.
framlög til sjóðsins ekki við sínar skuld-
bindingar að því er varðar eitthvert slíkt
framlag, eða einhvern hluta af Þvi. og
greiðslan dregst lengri tíma en br lá mán-
l'ðl. Og sk III bá forst.iórinn rtera allar við-
(-'i!t?ndi d'ð"taf:mir ltagnvrlJ't slíkum Ilðila
vegna sjóðsins til rlð Innheimta hinn ~iald-
kræfu lmnhætt Þó er binaínu heimilt.
hp<fllr "á "em er i vansk llum með framlag
"itt er ber-s-örrilesra gi::lldbrota. eðfl l<r;nl'1-
nm"tæðllr ::Ið öðru leyti I!ef::l tH efni Hl
bess. flð ákveða, heznr forstiórinn mælir
með. flð m~l1 skuli ekki eða ekki frekar
sótt? b endur framlalts!.!reiðanda.

14. gr.
1. Þá er það afhendir staðfestingar- ell~
eaar aðildarskjal sitt. eða hvenær sem er
eftir þann tíma, er hver-iu samningsríki
heimilt að lýsa þvi yfir að það taki siálft
á sig skuldbindingar sem samkvæmt þess-
um sl'mningi hvíla á einhverjum aðila
sem skvlt er að greiða framlag til sjóðs-
in" samkvæmt 1. mgr. 10. gr. vegna olíu
>Y1óttekinnar innan landsvæðis þess ríkis.
Slíka yfirlvsínau skal gefa skriflega og
I henni skal tilgreint hvaða skuldbind-
ingar séu yfirteknar.
2. Þegar yfirlýsing er gefin samkvæmt

Article 13
1. The amount of any contribution due
under Article 12 and which is in arrear
shall hear interest at a rate which shall be
determined by the Assembly for each cal-
endar year provided that different rates
may be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure
that any obligation to contribute to the
Fund arising under this Convention in
respect of oil received within the terri-
tory of that State is fulfilled and shall
take any appropriate measures under its
law, including the imposing of such sanc-
tions as it may deem necessary, with a
view to the effective execution of any
such obligation; provided, however, that
such measures shall only be directed
against those persons who are under an
obligation to eontribute to the Fund.

3. Where a person who is liable in ac-
cordance with the provisions of Articles
10 and 11 to make contributions to the
Fund does not fulfil his obIigations in
respect of any such contribution or any
part thereof and is in arrear for a period
exceeding three months, the Director shall
take all appropriate action against such
person on behalf of the Fund with a
view to the recovery of the amount due.
However, where the defaulting contrí-
butor is manífestlv ínsolvent or the eir-
cumstances otherwise so warrant, the As-
semblv may, upon recommendatíon of
the Director. decide that no action shall
be taken or continued against the contrí-
but or.

Article 14
1. Each Contracting State may at the
time when it denosits its instrument of
raUfication or aecesston or at any time
there after declare that it assumes itself
obligations that are incumbent under this
Convention on any person who is Iiable
to contribute to the Fund in accordance
with Article 10. paragraph 1. in respect of
oil received within the territory of that
State. Such declaration shall be made in
writing and shall specify which obIiga-
tions are assumed.
2. Where a declaration under paragraph
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1. mgr. fyrir gildistöku þessa samnings
samkvæmt 40. gr., skal hún send aðal-
ritara Stofnunarinnar til varðveislu og
honum ber að tilkynna forstjóranum um
yfirlýsinguna eftir gildistöku samnings-
ins.

3. Yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr., sem
gefin er eftir gildistöku þessa samnings,
skal senda forstjóranum til varðveislu.

4. Yfirlýsingu sem gefin hefur verið
samkvæmt þessari grein má afturkalla
af hlutaðeigandi ríki með skriflegri til-
kynningu þar um til forstjórans. Slík til-
kynning skal taka gildi þrem mánuðum
eftir að hún berst forstjóranum í hendur.
5. Sérhvert ríki sem skuldbundið er með
yfirlýsingu samkvæmt þessari grein skal,
í öllum málaferlum gegn þvi fyrir bærum
dómstól vegna skuldbindingar sem til-
greind CI' í yfirlýsingunni, afsala sér
hvers konar friðhelgi sem það annars
gæti gert tilkall til.

15. gr.
1. Sérhvert samningsríki skal sjá um að
hvern aðila sem tekur á móti gjaldskyldri
olíu inn á landsvæði þess í slíku magni
að honum sé skylt að greiða framlög f
sjóðinn sé að finna á lista sem forstjóra
sjóðsins ber að gera og halda réttum á
hverjum tíma í samræmi við eftirfarandi
ákvæði þessarar greinar.
2. Í þeim tilgangi sem frá greinir i 1.
mgr., skal hvert samningsríki tjá forstjór-
anum, á þeim tíma og með þeim hætti
sem mælt skal fyrir um í reglugerð sjóðs-
ins, nafn og heimilisfang hvers aðila sem,
hvað það ríki snertir, er skylt að greiða
framlög til sjóðsins samkvæmt 10. gr.,
og einnig upplýsingar um tilheyrandi
magn gjaldskyldrar olíu sem sérhver
slíkur aðili hefur tekið á móti á alm an-
aksárinu næst á undan.
3. Hvað því viðvíkur að ganga úr skugga
um, á hvaða tilteknum tíma sem er,
hverjir þeir aðilar eru sem skylt er að
greiða framlög til sjóðsins samkvæmt 1.
mgr. 10. gr. og, eftir atvikum, að fá vissu
um magnið af olíu sem reikna ber með
að því er hvern slíkan aðila varðar þegar
ákvörðun er tekin um upphæð framlags
hans, skal listinn vera prima facie sönn-
unargagn um þau atriði er þar greinir.

1 is made prior to the entry into force
of this Convention in accordance with
Article 40, it shall be deposited with the
Secretary-General of the Organization
who shall after the entry into force of the
Convention communicate the declaration
to the Director.
3. A declaration under paragraph 1
which is made after the entry into force
of this Convention shall be deposited
with the Director.
4. A declaration ma de in accordance
with this Article may be withdrawn by
the relevant State giving notice thereof in
writing to the Director. Such notification
shall tak e effect three months after the
Director's receipt thereof.
5. Any State which is bound by a de-
clara tion made under this Article shall,
in any proceedings brought against it be-
fore a competent court in respect of any
ohligatlon specified in the declaratlon,
waive any immunity that it would other-
wise be entitled to invoke.

Article 15
1. Each Contracting State shall ensure
that anv nerson who receives contributing
oil within its terrltorv in such quantities
that he is Iiable to co~tribute to the Fund
apnears on a list to be estahlished and
kept up to date by the Director in accor-
dance with the subsequent provisions of
this Article.
2. For the our-noses set out in para~anh
1. each Contr3ctin!t State shall communi-
cate, at a time and in the manner to be
nrescrihed in the In+ernat Hf''Julaticns, t0
the Director the name and address of ~nv
nerson who in resnec+ of that State is
Iiahle to cont •.ihnte t0 the Fund nnr-snant
to Article 10. as wf'll as data on the rele-
vant ~ll:lp~ities of contrthntinz otl receivvd
bv nnv such nerson during the nrecedinz
calendar vear.
3. For the nwrnoses of ascertaininz who
are, "It anv zlven time, the persons llable
to ~ontrlhnte tn the Funtl in acr-ordanee
",Hh Article 10, narazrnnh 1. and of esta-
hlishing. where annlicahle. the ommtiHe<;
I)f nn tl) be taken into account for anv
sHch nerson when netermininlt the amorrut
nf h1<; contrihution. the list s11:111be
nrimn facie evidence of the facts stated
therein.
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Skipulag og stjórn.
16. gr.

Sjóðurinn skal hafa þing, skrifstofu
undir stjórn forstjóra og, í samræmi við
ákvæði 21. gr., framkvæmdanefnd.

Þingið.
17. gr.

Þingið skal samanstanda af öllum
samningsríkjum sem aðilar eru að þessum
samningi.

18. gr.
Að áskildum ákvæðum 26. gr., skulu

verkefni þingsins vera:
1. að kjósa sér, á hverjum reglulegum
fundi, forseta og tvo varaforseta sem
skulu gegna starfi til næsta reglulegs
fundar;
2, að setja sér eigin reglur um starfs-
hætti að áskildum ákvæðum þessa
samnings;
3. að samþykkkja reglugerð fyrir sjóð-
inn sem nauðsynleg er til þess að starf-
semi hans verði með þeim hætti sem vera
ber;
4. að skipa forstjórann og setja ákvæði
um skipun slíkra starfsmanna annarra
sem nauðsynlegir kunna að vera, og
ákveða ráðningarkjör forstjóraris og ann-
arra starfsmanna;

5. :Jð sambvkkia árlega f iárhagsáætlun
og ákveða hin árlegu framlög;
6. 3.ð skipa endurskoðendur og sam-
hvkk ia reiknlnsra sjóðslns:
7. :Jð sambvkkja greiðslur krafna á
hendur sióðnum, taka ákvarðanir varð-
~ndi sk lntinau meðal kröfuhafa á útborg-
nnarupnhæð skaðabóta samkvæmt 5. mgr.
.1. gr. ol!.ákveða bá skilmála sem fara skal
eftir um bráðabirgða greiðslur vegna
kn!l'na með það fyrir augum að trvcgja
að þeim sem verða fvr-ir tjóni af völdum
mengunar séu greiddar skaðabætur eins
fljótt og auðið er;

8. að kiósa þá meðlimi þingsins sem
fulltrúa ei Ita að hafa í framkvæmdanefud-
inni, sb!'. ákvæði 21., 22.. og 23. gr.:

Organization and Administration
Article 16

The Fund shall have an Assembly, a
Secretariat headed by a Director and, in
accordance with the provisions of Article
21, an Executive Committee.

Assembly
Article 17

The Assembly shall consist of all Con-
tracting States to this Convention.

Article 18
The functions of the Assembly shall,

subject to the provisions of Article 26, be:
1. to elect at each regular session its
Chairman and two Vice-Chairmen who
shall hold office until the next regular
session;
2. to deterrnine its own rules of pro-
cedure, subject to the provisions of this
Convention;
3. to adopt Internal Regulations neces-
sary for the proper functioning of the
Fund;

4. to appoint the Director and make
provisions for the appointment of such
other personnel as may be necessary and
determine the terms and conditions of
service of the Director and other per-
sonnel;
5. to adopt the annual budget and fix
the annual contributions;
6. to appoint auditors and approve the
accounts of the Fund;
7. to approve settIements of claims
against the Fund, to take decisions in
respect of the distribution among clai-
rnants of the available amount of com-
pensation in accordance with Article 4,
paragraph 5, and to deterrnine the terms
and conditions according to which pro-
visional paymerits in respect of claims
shall be made with a view to ensuring
that victims of nollutíon damaae are corn-
pensated as promptly as possible;
8. to elect the members of the Assembly
to be represented on the Executive Com-
mittee, as provided in Articles 21, 22 and
23;
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9. að koma á fót sérhverri undir stofnun
sem það kann að telja nauðsynlega og
ætlað er að starfa um lima, eða vera til
frambúðar;
10. að ákveða hvaða ríkjum sem ekki
eru aðilar að samningnum, og hvaða
milliríkjastofnunum, og alþjóðlegum
stofnunum sem ekki eru milliríkjastofn-
anir, skuli leyft að taka þátt, án atkvæðis-
réttar, í fundum þingsins, framkvæmda-
nefndar, og undirstofnana;
11. að gefa forstjóra, framkvæmda-
nefnd, og undirstofnunum fyrirmæli
varðandi stjórnun sjóðsins;

12. að ræða og samþykkja skýrslur og
athafnir framkvæmdanefndar;

13. að hafa yfirumsjón með tilhlýðilegri
framkvæmd samningsins og sinna eigin
ákvarðana:
14. að sinna slíkum verkefnum öðrum
sem því eru falin samkvæmt samningnum,
eða sem eru að öðru leyti nauðsynleg
til þess að sjóðurinn starfi með þeim
hætti sem honum ber.

19. gr.
1. Reglulegir fundir þingsins skulu
haldnir einu sinni á hverju almanaksári
samkvæmt boðun forstjórans, en ef þingið
felur framkvæmdanefnd þau verkefni
sem tilgreind eru í 5. mgr. 18. gr., skulu
reglulegir fundir þingsins haldnir einu
sinni á hverjum tveim árum.

2. Aukafundir þingsins skulu boðaðir af
forstjóra að beiðni framkvæmdanefndar,
eða hið minnsta eins þriðjungs meðlima
þingsins, og þá má boða að eigin frum-
kvæði forstjórans eftir ráðfærslu við for-
seta þingsins. Forstjóranum ber að til-
kynna meðlimum um slíka fundi með eigi
minna en þrjátíu daga fyrirvara.

20. gr.
Til þess að fundir séu ályktunarfærir

þarf meiri hluta meðlima þingsins.

9. to establish any temporary or
permanent subsidiary body it may con-
sider to be necessary;

10. to determine which non-Contracting
States and which inter-governmental and
international non-governmental organiza-
tions shall be admitted to take part, with-
out voting rights, in meetings of the As-
sembly, the Executive Committee, and
subsidiary bodies;
11. to give instructions concerning the
administration of the Fund to the
Director, the Executive Committee and
subsidiary bodies;
12. to review and approve the reports
and activities of the Executive Com-
mittee;
13. to supervise the proper execution
of the Convention and of its own de-
cisions;
14. to per form such other functions as
are allocated to it under the Convention
or are otherwise necessary for the proper
operation of the Fund.

Article 19
1. Regular sessions of the Assembly
shall tak e place once every cal endar year
up on convocation by the Director; pro-
vided, however, that if the Assembly allo-
cates to the Executive Committee the
functions specified in Article 18, para-
graph 5, regular ses sions of the Assemblv
shall be held once every two years.
2. Extraordinary ses sions of the As-
sembly shall be convened by the Director
at the request of the Executive Com-
mittee or of at least one-third of the mem-
bers of the Assembly and may be con-
vened on the Director's own initiative
after consultation with the Chairman of
the Assembly. The Director shall give
memhers at least thirty days' notice of
such sessions.

Article 20
A majority of the members of the As-

sembly shall constitute a quorum for its
meetings.
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Framkvæmdanefnd.
21. gr.

Framkvæmdanefnd skal komið á fót á
fyrsta reglulega fundi þingsins eftir þann
dag er tala samningsríkja nær fimmtán.

22. gr.
1. Framkvæmdanefndin skal skipuð
einum þriðja hluta meðlima þingsins,
en þó ekki færri en sjö og ekki fleiri en
fimmtán. Nú er tala meðlima þingsins
ekki deilanleg með þrem, og skal þá um-
ræddur þriðjungur reiknast af næstu tölu
fyrir ofan sem deilanleg er með þrem.

2. Við kosningu í framkvæmdanefnd
skal þingið:
a) tryggja sanngjarna landfræðilega

dreifingu sæta í nefndinni á þeim
grundvelli að um fullnægjandi fyrir-
svar sé að ræða af hálfu samnings-
ríkja sem eru sérstaklega illa sett að
því er varðar hættu á olíumengun, og
af hálfu samningsríkja sem hafa stór-
an flota olíuskipa; og

b) kjósa helming meðlima nefndarinnar,
eða, ef heildartala meðlima sem kjósa
skal er ekkiiöfn, þá tölu meðlima sem
jafngildir helmingi heildartölunnar að
sinum frádregnum, úr hópi þeirra
samningsríkja sem það landsvæði til-
hevrir sem almanaksárið á undan tók
mest magn olíu sem reilma ber sam-
kvæmt 10. fIT., að því tilskildu að tala
ríkia sem ldörgen~ eru samkvæmt
þessum ~taf1ið skal vera takmörkun-
11m bundln svo sem sýnt er á töflunni
hér á eftir:

Heildartala Tala rikja Tala rikja
meðlima sem kjörgeng sem kjósa

i nefndinni eru samkv. ber samkv.
staflið b) staflið b)

7 5 3
8 6 4
9 6 4

10 8 5
11 8 5
12 9 6
13 9 6
14 11 7
15 11 7

Executive Committee
Article 21

The Executive Committee shall beesta-
blished at the first regular session of the
Assembly after the dale on which the
number of Contracting States reaches
fifteen.

Article 22
1. The Executive Committee shall con-
sist of one-third of the members of the
Assemblv but of not less than seven or
more th;n fifteen members. Where the
number of members of the Assembly is
not divisible by three, the one-third re-
ferred to shall be calculated on the next
higher number which is divisible by three.
2. When electing the members of the
Executive Committee the Assembly shall:
Ca) secure an equitable geographical

distribution of the seats on the Com-
mittee on the basis of an adequate
representation of Contracting States
particularIy exposed to the risks of
oil pollutíon and of Contracting States
having large tanker fleets; and

(b) elect one half of the members of the
Committee, or in case the total num-
ber of members to be elected is un-
even, such number of the members as
is equivalent to one half of the total
number less one, among those Con-
tracting States in the territorv of
which the largest qnantities of ~il to
be taken into account nnder Article
10 were received during the preceding
calendar year, provided that the
number of States eligible under this
sub-paragraph shall be Jimited as
shown in the table below:

Total number
of Member,

on the
Committee

Number of Number of
States eligible States to be
under sub- elected under

paragraph (b) sub-para-
graph (b)

5 3
6 4
6 4
8 5
8 5
9 6
9 6

11 7
11 7

7
8
9

10
11
12
13
14
15
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3. Hvern þann meðlim þingsins sem
kjörgengur var en ekki hlaut kosningu
samkvæmt staflið b) skal óheimilt að
kjósa Í nokkurt annað sæti sem eftir erí
framkvæmdanefndinni.

23. gr.
1. Meðlimir framkvæmdanefndar skulu
gegna starfi til loka næsta reglulegs fund-
ar þingsins.
2. Ekkert riki þingsins má starfa Í fram-
kvæmdanefndinni lengur en tvö kjörtíma-
bil í röð, nema að því leyti sem nauðsyn-
legt kann að vera til þess að uppfylla
ákvæði 22. gr.

24. gr.
Framkvæmdanefndin skal koma saman

eigi sjaldnar en einu sinni á hverju
almanaksári, með þrjátíu daga fyrirvara,
samkvæmt boðun forstjóra, annaðhvort
að hans eigin frumkvæði eða að beiðni
forseta nefndarinnar, eða að minnsta
kosti eins þriðjungs meðlima hennar.
Nefndin skal koma saman á þeim stöðum
sem hentugir kunna að vera.

25. gr.
Til þess að fundir framkvæmdanefnd-

ar séu ályktunarfærir skal þurfa fundar-
setu að minnsta kosti tveggja þriðju hluta
nefndarmanna.

26. gr.
1. Verkefni framkvæmdanefndar skulu
vera:
a) að kjósa sér forseta og setja sér eisrin

reglur um starfshætti, nema að hví
leyti sem öðruvísi er mælt i þessum
samningí ;

b) að taka að sér Og leysa af höndum i
ftað þingstns eftirfarandi störf:

i) að setia reglur um skipun hess
shrf"fólks, að undanteknum for-
stlórannm, sem nauðsynlegt kann
að revnast, og ákveða ráðningar-
kiör bess :

in nð samhykk ia greiðslur krafna á
hendur sjóðnum og gera allar
aðrar ráðstafanir sem ráð er fvrir
gert í sambandi við slíkar kröfur
i 7. mgr. 18. gr.:

3. A member of the Assembly which
was eligible but was not elected under
sub-paragraph eb) shall not be eligible to
be elected for any remaining seat on the
Executive Committee.

Article 23
1. Members of the Executive Committee
shall hold office until the end of the next
regular session of the Assembly.
2. Except to the extent that may be
necessary for complying with the require-
ments of Article 22, no State Member of
the Assembly may serve on the Executive
Committee for more than two consecutive
terms.

Article 24
The Executive Committee shall meet at

least once every calendar year at thirty
days' notice upon convocation by the
Director, either on his own intiative or
at the request of its Chairrnan or of at
least one-third of its members. It shall
meet at such places as may be convenient.

Article 25
At least two-thirds of the members of

the Executive Committee shall constitute
a quorum for its meetings.

Article 26
1. The functions of the Executive Com-
mittee shall be:
(a) to elect its Chairman and adopt its

own rules of procedure, except as
otherwise provided in this Conven-
tion;

(b) to assume and exercise in place of
the Assembly the following func-
tions:

Ci) making provision for the appoint-
ment of such personnel, other than
the Director, as may he necessarv
and determining the terms and con-
ditions of service of such personnel:

(ii) approvína settlements of claims
against the Fund and tak ing all ofher
steps envisaaed in relation to such
claíms in Article 18, paragraph 7:
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iii) að gefa forstjóranum fyrirmæli
varðandi stjórnun sjóðsins og hafa
umsjón með því að af hans hálfu
sé framkvæmd samningsins,
ákvarðana þingsins og eigin
ákvarðana nefndarinnar með þeim
hætti sem hún á að vera; og

e) að leysa af hendi þau verkefni önnur
sem henni eru falin af þinginu.

2. Framkvæmdanefndin skal ár hvert
semja og birta skýrslu um starfsemi
sjóðsins á almanaksárinu næst á undan.

27. gr.
Þeir meðlimir þingsins sem ekki eru

meðlimir framkvæmdanefndarinnar skulu
hafa rétt til að sitja fundi nefndarinnar
sem áheyrnarfulltrúar.

Skrifstofan.
28. gr.

1. Starfslið skrifstofunnar skal vera for-
stjórinn og starfsfólk það sem stjórnun
sjóðsins kann að útheimta.
2. Forstjórinn skal vera löglegur um-
boðsmaður sjóðsins.

29. gr.
1. Forstjórinn er aðalforráðamaður
sjóðsins og honum ber, að áskildum fyrir-
mælum sem honum eru gefin af þinginu
og framkvæmdanefndinni, að vinna þau
störf sem honum eru falin í þessum samn-
ingi, í reglugerð sjóðsins, af þinginu og
af framkvæmdanefndinni.

2. Einkum ber forstjóranum:
a) að skipa það starfsfólk sem stjórnun

sjóðsins útheimtir;
b) að gera allar viðeigandi ráðstafanir

til þess að meðferð eigna sjóðsins sé
með þeim hætti sem hún á að vera;

e) að innheimta þau framlög sem greiða
ber samkvæmt þessum samningi, með
sérstöku tilliti til ákvæða 3. mgr. 13.
gr.;

d) að svo miklu leyti sem nauðsynlegt
er til að fjalla um kröfur á hendur
sjóðnum og leysa af hendi önnur verk-
efni sjóðsins, að ráða til aðstoðar sér-
fróða menn á sviði lögfræði og fjár-
mála og öðrum sviðum;

(iii) grving instructions to the Director
concerning the administration of the
Fund and supervising the proper
execution by him of the Convention,
of the decisions of the Assembly
and of the Committee's own deci-
sions; and

(c) to perform such other functions as
are allocated to it by the Assembly.

2. The Executive Committee shall each
year prepare and publish a report of the
activities of the Fund during the previous
calendar year.

Article 27
Members of the Assembly who are not

members of the Executive Committee shall
have the right to attend its meetings as
observers.

Secretariat
Article 28

1. The Secretariat shall comprise the
Director and such staff as the administra-
tion of the Fund may require.
2. The Director shall be the legal re-
presentative of the Fund.

Article 29
1. The Director shall be the chief ad-
ministrative officer of the Fund and shall,
subject to the instructions given to him
by the Assembly and by the Executive
Committee, perform those functions which
are assigned to him by this Convention,
the Internal Regulations, the Assembly
and the Executive Committee.
2. The Director shall in particular:
(a) appoint the personnel required for

the administration of the Fund;
(b) take all appropriate measures with

a view to the proper adminstration
of the Fund's assets;

(e) collect the contributions due under
this Convention while observing in
particular the provisions of Article
13, paragraph 3;

(d) to the extent necessary to deal with
claims against the Fund and carry
out the other functions of the Fund,
employ the services of legal, financial
and other experts;
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e) að gera allar viðeigandi ráðstafanir
til að fjalla um kröfur á hendur sjóðn-
um innan þeirra marka og með þeim
skilyrðum sem kveðið skal á um í
reglugerð sjóðsins, þar á meðal endan-
legt uppgjör krafna án undanfarandi
samþykkis þingsins eða framkvæmda-
nefndar Í þeim tilvikum sem reglu-
gerðin mælir svo fyrir;

f) að undirbúa og leggja fyrir þingið eða
fyrir framkvæmdanefndina, eftir því
sem við á, reikninga og fjárhagsáætlun
fyrir hvert almanaksár;

g) að aðstoða framkvæmdanefndina við
gerð skýrslu þeirrar sem um ræðir í
2. mgr. 26. gr.;

h) að annast undirbúning, samsöfnun og
dreifingu plagga, skjala, dagskrár,
fundar skýrslna og upplýsinga sem
þörf kann að vera á vegna starfa þings-
ins, framkvæmdanefndar og undir-
stofnana.

30. gr.
Er þeir vinna sín skyldustörf skulu for-

stjórinn, starfslið og sérfræðingar sem
hann skipar ekki æskja eftir eða taka
við fyrirmælum frá neinni ríkisstjórn, eða
frá neinu yfirvaldi sjóðnum óviðkom-
andi. Þeim ber að forðast hvern þann
verknað sem gæti varpað skugga á stöðu
þeirra sem alþjóðlegra embættismanna.
Hvert samningsríki skuldbindur sig fyrir
sitt leyti til að virða það að þær skyldur
sem forstjórinn, starfsmenn og sérfræð-
ingar sem hann skipar, hafa að gegna
eru einvörðungu alþjóðlegs eðlis, og að
leitast ekki við að hafa áhrif á þá er þeir
inna af hendi sín skyldustörf.

Fjármál.
31. gr.

1. Hvert samningsríki skal greiða laun,
ferðakostnað og annan kostnað sinnar
eigin sendinefndar á þingið og fulltrúa
sinna í framkvæmdanefnd og undirstofn-
unum.
2. Allan annan kostnað sem starfræksla
sjóðsins hefur í för með sér skal sjóður-
inn bera.

(e) take all appropriate measures for
dealing with claims against the Fund
within the limits and on conditions
to be laid down in the Internal
Regulatíons, including the final settle-
ment of claims without the prior ap-
proval of the Assembly or the Exe-
cutive Committee where these Regula-
tions so provide;

(f) prepare and submit to the Assembly
or to the Executive Committee, as
the case may be, the financial state-
ments and budget estimates for each
calendar year ;

(g) assist the Executive Committee in the
preparation of the report referred to
in Article 26, paragraph 2;

(h) prepare, collect and circulate the
papers, documents, agenda, minutes
and information that may be required
for the work of the Assembly, the
Executive Committee and subsidiary
bodies.

Article 30
In the performance of their duties the

Director and the staff and experts ap-
pointed by him shall not seek or receive
instructions from any Government or
from any authority external to the Fund.
They shall refrain from any action which
might reflect on their position as interna-
tional officials. Each Contracting State
on its part undertakes to respect the ex-
clusively international character of the
responsibilities of the Director and the
sta ff and experts appointed by him, and
not to seek to influence them in the dis-
charge of their duties.

Finances
Article 31

1. Each Contracting State shall bear the
salary, travel and other expenses of its
own delegation to the Assembly and of
its representatives on the Executive Com-
mittee and on subsidiary bodies.
2. Any other expenses incurred in the
operation of the Fund shall be borne by
the Fund.
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Atkvæðagreiðsla.
32. gr.

Eftirfarandi ákvæði skulu gilda um
atkvæðagreiðslu á þinginu og í fram-
kvæmdanefnd:
a) hver meðlimur skal hafa eitt atkvæði;
b) nema að því leyti sem öðruvísi er

kveðið á í 33. gr., skulu ákvarðanir á
þinginu og Í framkvæmdanefnd hafa
stuðning meiri hluta þeirra meðlima
sem viðstaddir eru og atkvæði greiða;

e) ákvarðanir sem þurfa þriggja fjórð-
unga eða tveggja þriðjunga meirihluta
skulu teknar með, eftir atvikum,
þriggja fjórðunga eða tveggja þriðj-
unga meiri hluta greiddra atkvæða
þeirra meðlima sem viðstaddir eru;

d) að því er þessa grein varðar, merkir
orðasambandið "meðlimir sem við-
staddir eru" "meðlimir sem eru á fund-
inum á þeim tíma sem atkvæðagreiðsl-
an fer fram", og orðasambandið "með-
limir sem viðstaddir eru og atkvæði
greiða" merkir "meðlimir sem við-
staddir eru og atkvæði greiða með eða
móti". Meðlimir sem sitja hjá við at-
kvæðagreiðslu skulu ekki teljast
greiða atkvæði.

33. gr.
1. Eftirfarandi ákvarðanir þingsins
þarfnast þriggja fjórðunga meirihluta:

a) hækkun, í samræmi við 6. mgr. 4. gr.,
hámarksupphæðar skaðabóta sem
sjóðnum ber að greiða;

b) ákvörðun samkvæmt 4. mgr. 5. gr.,
varðandi skipti á þeim samningum sem
um ræðir í þeirri málsgrein;

e) að fela framkvæmdanefndinni verk-
efni þau sem tilgreind eru í 5. mgr.
18. gr.

2. Eftirfarandi ákvarðanir þingsins
þarfnast tveggja þriðjunga meirihluta:
a) ákvörðun, samkvæmt 3. mgr. 13. gr.,

um að ekki, eða ekki frekar skuli
sækja mál á hendur framlagsgreið-
anda;

b) skipun forstjóra samkvæmt 4. mgr.
18. gr.;

e) að koma á fót undirstofnunum sam-
kvæmt 9. mgr. 18. gr.

Voting
Article 32

The fóllowing provisions shall apply to
voting in the Assembly and the Executive
Committee:
Ca) each member shall have one vote;
(b) except as otherwise provided in

Article 33, decisions of the Assembly
and the Executive Committee shall be
by a majority vote of the members
present and voting;

(e) decisions where a three-fourths or a
two-thirds majority is required shall
be by a three-fourths or two-thirds
majority vote, as the case may be, of
those present;

(d) for the purpose of this Article the
phrase "members present" means
"members present at the meeting at
the time of the vote", and the phrase
"members present and voting" means
"members present and easting an
affimative or negative vote". Members
who abstain from voting shall be
considered as not voting.

Article 33
1. The following decisions of the Assem-

bly shall require a three-fourths
majority:
(a) an increase in accordance with

Article 4, paragraph 6, in the maxi-
mum amount of compensation
payable by the Fund;

(b) a determination, under Article 5,
paragraph 4, relating to the re-
placement of the Instruments
referred to in that paragraph;

(e) the aIlocation to the Executive
Committee of the functions speci-
fied in Article 18,paragraph 5.

2. The following decisions of the Assem-
bly shall require a two-thirds majority:
(a) a decision under Article 13, para-

graph 3, not to take or continue
action against a contributor;

(b) the appointment of the Director
under Article 18, paragraph 4;

(e) the estahlishment of subsidiary
bodies, under Article 18, para-
graph 9.
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34. gr.
1. Sjóðurinn, eignir hans, tekjur, þar á
meðal framlög, og annað sem hann á,
skal í öllum samningsríkjum vera undan-
þegið allri beinni skattlagningu.
2. Þegar um allmikil kaup á lausafé eða
fastafé er að ræða af hálfu sjóðsins, eða
þegar hann lætur vinna mikilvæg verk
sem eru nauðsynleg vegna opinberrar
starfsemi sinnar, og í verðinu eru inni-
faldir óbeinir skattar eða söluskattar,
skulu ríkisstjórnir aðildarríkja, ávallt
þegar mögulegt er, gera viðeigandi ráð-
stafanir varðandi eftirgjöf eða endur-
greiðslu þeirrar upphæðar sem slíkir toll-
ar eða skattar nema.
3. Engin undanþága skal veitt þegar um
er að ræða tolla, skatta eða gjöld sem
einvörðungu eru greiðsla fyrir þjónustu
hins opinbera í þágu almennings.
4. Sjóðurinn skal vera undanþeginn öll-
um aðflutningsgjöldum, sköttum og öðr-
um skyldum álögum sem þeir hlutir falla
undir sem fluttir eru inn eða úr landi af
honum, eða vegna hans, til opinberra af-
nota hans. Hlutir sem þannig eru fluttir
inn skulu ekki látnir af hendi, hvorki
gegn endurgjaldi eða ókeypis á umráða-
svæði þess lands sem þeir hafa verið
fluttir til, nema með þeim skilmálum sem
ríkisstjórn viðkomandi lands samþykkir.
5. Aðilar sem framlög greiða til sjóðs-
ins og tjónþolar og eigendur skipa sem
skaðabætur fá úr sjóðnum skulu vera háð-
ir skattalöggjöf þess rikis þar sem þeir
eru skattskyldir, enda er þeim engin sér-
stök undanþága veitt eða önnur hlunn-
indi að því er þetta varðar.
6. Frá upplýsingum varðandi einstaka
framlagsgreiðendur sem gefnar eru með
tilliti til þessa samnings, skal ekki skýrt
utan sjóðsins, nema að svo miklu leyti
sem það kann að vera beinlínis nauðsyn-
legt til þess að sjóðurinn geti leyst af
hendi sín verkefni, þar á meðal það, að
koma fram sem sækjandi eða varnaraðili
í málarekstri fyrir dómstólum.
7. Án tillits til reglna um gjaldeyri eða
yfirfærslur sem nú gilda eða í framtíð-
inni, skulu samningsríki heimila yfir-
færslu og greiðslu allra framlaga til sjóðs-
ins og allra skaðabóta sem sjóðurinn
greiðir, án nokkurra hafta.

Article 34
1. The Fund, its assets, income, includ-
ing contributions, and other property shall
enjoy in all Contracting States exemptíon
from all direct taxation.
2. When the Fund makes substantial
purchases of movable or immovable
property, or has important work carried
out which is necessary for the exercise of
its official activities and the cost of which
includes indirect taxes or sales taxes, the
Governments of Member States shall take,
whenever possible, appropriate measures
for the remission or refund of the amount
of such duties and taxes.

3. No exemption shall be accorded in the
case of duties, taxes or dues which merely
constitute payment for public utility
services.
4. The Fund shall enjoy exemption from
all customs duties, taxes and other related
taxes on articles imported or exported by
it or on its behalf for its official use.
Articles thus imported shall not be trans-
ferred either for consideration or gratis
on the territory of the country into which
they have been imported except on condi-
tions agreed by the Government of that
country.

5. Persons contributing to the Fund and
victims and owners of ships receiving
compensation from the Fund shall be
subject to the fiscal legislation of the
State where they are taxable, no special
exemption or other benefit being con-
ferred on them in this respect.
6. Information relating to individual
contributors supplied for the purpose of
this Convention shall not be divulged
outside the Fund except in so far as it
may be strictly necessary to enable the
Fund to carry out its functions including
the bringing and defending of legal
proceedings.

7. IndependenUy of existing or future
regulations concerning currency or trans-
fers, Contracting States shall authorize
the transfer and payment of any contr-i-
bution to the Fund and of any compen-
sation paid by the Fund without any
restriction.
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Millibilsákvæði.
35. gr.

1. Sjóðurinn skal ekki baka sér neina
skuldbindingu samkvæmt 4. eða 5. gr. í
sambandi við atburði sem eiga sér stað
innan tímabils sem nemur eitt hundrað
og tuttugu dögum frá gildistöku þessa
samnings.
2. Skaðabótakröfur samkvæmt 4. gr. og
kröfur um ábyrgðarbætur samkvæmt 5.
gr., vegna atburða sem eiga sér stað meir
en eitt hundrað og tuttugu dögum, en
ekki meir en tvö hundruð og fjörutíu
dögum eftir að þessi samningur tekur
gildi, má ekki gera á hendur sjóðnum fyrr
en að liðnum tvö hundraðasta og fertug-
asta deginum frá gildistöku þessa samn-
ings.

36. gr.
Aðalritari Stofnunarinnar skal kalla

saman fyrsta fund þingsins. Sá fundur
skal haldinn eins fljótt og unnt er eftir
gildistöku þessa samnings, og a. m. k. eigi
síðar en þrjátíu dögum eftir gildistökuna.

Niðurlagsgreinar.
37. gr.

1. Þennan samning skal þeim ríkjum
frjálst að undirrita sem hafa undirritað
ábyrgðarsamninginn, eða gerast aðilar að
honum, og hverju þvi ríki sem fulltrúa
hafði á ráðstefnunni 1971 um stofnun al-
þjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum
olíumengunar. Samninginn skal vera
heimilt að undirrita fram til 31. desember
1972.
2. Að áskildum ákvæðum 4. mgr., skal
þessi samningur fullgiltur, staðfestur, eða
samþykktur af hálfu þeirra ríkja sem
hafa undirritað hann.
3. Að áskildum ákvæðum 4. mgr., er
ríkjum sem ekki undirrituðu þennan
samning heimilt að gerast aðilar að hon-
um.
4. Eingöngu þeim ríkjum sem hafa full-
gilt, staðfest, samþykkt, eða gerst aðilar
að ábyrgðarsamningnum er heimilt að
fullgilda, staðfesta, samþykkja, eða ger-
ast aðilar að þessum samningi.

Transitional Provisions
Article 35

1. The Fund shall incur no obligation
whatsoever under Article 4 or 5 in respect
of incidents occurring within a period of
one hundred and twenty days after the
entry into force of this Convention.

2. Claims for compensation under Article
4 and claims for indemnification under
Article 5, arising from incidents occurring
later than one hundred and twenty days
but not later than two hundred and forty
days after the entry into force of this
Convention may not be brought against
the Fund prior to the elapse of the two
hundred and fortieth day after the entry
into force of this Convention.

Article 36
The Secretary-General of the Organi-

zation shall convene the first session of
the Assembly. This session shall take
place as soon as possible after entry into
force of this Convention and, in any case,
not more than thirty days after such
entry into force.

Final Clauses
Article 37

1. This Convention shall be open for
signature by the States which have signed
or which accede to the Liability Conven-
tion, and by any State represented at the
Conference on the Establishment of an
International Fund for Compensation for
on Pollution Damage, 1971. The Conven-
tion shall remain open for signature until
31 December 1972.
2. Subject to paragraph 4, this Conven-
tion shall be ratified, accepted or ap-
proved by the States which have signed
it.
3. Subject to paragraph 4, this Conven-
tion is open for accession by States which
did not sign it.

4. This Convention may be ratified, ac-
cepted, approved or acceded to, only by
States which have ratif'ied, accepted, ap-
proved or acceded to the Liability Conven-
tion.
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38. gr.
1. Þegar um fullgildingu, staðfestingu,
samþykki eða aðild er að ræða, skal af-
henda formlegt skjal þar um í vörslu
aðalritara Stotnunarinnar.
2. Sérhvert skjal um fullgildingu, stað-
festingu, samþykki eða aðild sem afhent
er eftir að breyting á þessum samningi
tekur gildi að því er varðar öll þau ríki
sem þegar eru samningsríki, ellegar eftir
að lokið er öllum ráðstöfunum sem gera
þarf vegna gildistöku breytingarinnar að
því er þau aðildarríki varðar, skal teljast
taka ti! samningsins eins og hann er með
áorðinni breytingu.

39. gr.
Áður en þessi samningur gengur í gildi,

skal hvert ríki tjá aðalritara Stofnunar-
innar, þegar það afhendir skjal sem um
ræðir í 1. mgr. 38. gr., og árlega upp frá
því, á þeim tíma sem aðalritari Stofnunar-
innar tiltekur, nafn og heimilisfang sér-
hvers aðila sem, að því er það ríki á í
hlut, yrði skylt að greiða framlag til
sjóðsins samkv. 10. gr., og enn fremur
upplýsingar um tilheyrandi magn gjald-
skyldrar olíu sem sérhver slíkur aðili tók
á móti á umráðasvæði þess ríkis á
almanaksárinu næst á undan.

40. gr.
1. Þessi samningur skal ganga í gildi á
nítugasta degi eftir þann dag sem eftir-
farandi skilyrðum er fullnægt:

a) eigi færri en átta ríki hafa afhent
aðalritara Stofnunarinnar til vörslu
skjöl um fullgildingu, staðfestingu,
samþykki eða aðild, og

b) aðalritari Stofnunarinnar hefur fengið
í hendur upplýsingar í samræmi við
39. gr. um að þeir aðilar í þessum
ríkjum sem skylt yrði að greiða fram-
lög samkvæmt 10.gr. hafi á almanaks-
árinu næst á undan tekið á móti heild-
armagni sem nemur að minnsta kosti
750 milljónum tonna af gjaldskyldri
olíu.

2. Þessi samningur skal þó ekki ganga
í gildi fyrr en ábyrgðarsamningurinn hef-
ur gengið í gildi.

Article 38
1. Ratification, acceptance, approval or
accession shall be effected by the deposit
of a formal instrument to that effect with
the Secretary-General of the Organization.
2. Any instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession deposited
after the entry into force of an amend-
ment to this Convention with respect to
all existing Contracting States or after
the completion of all measures required
for the entry into force of the amendment
with respect to those Parties shall be
deemed to apply to the Convention as
modified by the amendment.

Article 39
Before this Convention comes into force

a State shall, when depositing an instru-
ment referred to in Article 38, paragraph
1, and annually thereafter at a date to be
determined by the Secretary-General of
the Organization, communicate to him
the name and address of any person who
in respect of that State would be liable
to contribute to the Fund pursuant to
Article 10 as well as data on the relevant
quantities of contributing oil received by
any such person in the territory of that
State during the preceding calendar year.

Article 40
1. This Convention shall enter into force
on the ninetieth day following the date
on which the following requirements are
fulfil1ed:
(a) at least eight States have deposited

instruments of ratification, accept-
ance, approval or accession with the
Secretary-General of the Organiza-
tion, and

(b) the Secretary-General of the Orga-
nization has received information in
accordance with Article 39 that those
persons in such States who would be
liable to contribute pursuant to
Article 10 have received during the
preceding calendar year a total quan-
tity of at least 750 million tons of
contributing oil.

2. However, this Convention shall not
enter into force before the Liability Con-
vention has entered into force.
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3. Að því er varðar hvert það ríki sem
síðar fullgildir, staðfestir, samþykkir eða
gerist aðili að þessum samningi, skal hann
ganga í gildi á nítugasta degi eftir að það
ríki afhendir viðeigandi skjal til vörslu.

41. gr.
1. Þessum samningi getur sérhvert
samningsríki sagt upp hvenær sem er
eftir þann dag er samningurinn gengur
í gildi fyrir viðkomandi ríki.
2. Uppsögn skal tilkynna með því að
leggja inn skjal þar um til aðalritara
Stofnunarinnar.
3. Uppsögn skal taka gildi einu ári, eða
eftir slíkan tíma lengri sem tiltekinn kann
að vera í uppsagnarskjalinu, eftir að hún
er lögð inn til aðalritara Stofnunarinnar.

4. Uppsögn ábyrgðarsamningsins skal
teljast vera uppsögn á þessum samningi.
Slík uppsögn skal taka gildi sama dag og
uppsögn ábyrgðarsamningsins tekur gildi
samkvæmt 3. mgr. 16. gr. þess samnings.

5. Þrátt fyrir uppsögn af hálfu samn-
ingsríkis í samræmi við þessa grein, skulu
öll ákvæði þessa samnings er varða skuld-
bindingar til að greiða framlög samkvæmt
10. gr., vegna atburðar sem um ræðir í
12. gr., mgr. 2(b), sem á sér stað áður en
uppsögnin tekur gildi, vera áfram i gildi.

42. gr.
1. Sérhverju samningsríki er heimilt inn-
an níutíu daga frá afhendingu uppsagn-
arskjals sem það telur að hafa muni í
för með sér verulega aukningu greiðslu-
hlutfalls framlaga þeirra samningsríkja
sem eftir verða, að fara þess á leit við for-
stjórann að hann kalli saman þingið til
aukafundar. Forstjórinn skal kalla saman
þingið til fundar eftir ekki lengri tíma en
sextíu daga frá móttöku beiðninnar.
2. Forstjóranum er, að eigin frumkvæði,
heimilt að boða þingið til aukafundar
innan sextíu daga frá afhendingu sérhvers
uppsagnarskjals. ef hann telur að sú upp-
sögn sem um er að ræða muni leiða til
verulegrar aukningar greiðsluhlutfalls
þeirra sem eftir verða.

3. For each State which subsequently
ratifies, accepts, approves or accedes to it,
this Convention shall enter into force on
the ninetieth day after deposit by such
State of the appropriate instrument.

Article 41
1. This Convention may be denounced
by any Contracting State at any time after
the date on which the Convention comes
into force for that State.
2. Denunciation shall be effected by the
deposit of an instrument with the Secre-
tary-General of the Organization.
3. A denunciation shall take effect one
year, or such longer period as may be
specified in the instrument of denuncia-
tion, after its deposit with the Secretary-
General of the Organization.
4. Denunciation of the Liability Conven-
tion shall be deemed to be a denunciation
of this Convention. Such denunciation
shall tak e eff'ect on the same date as the
denunciation of the Liability Convention
takes effect according to paragraph 3 of
Article XVI of that Convention.
5. Notwithstanding a denunciation by
a Contracting State pursuant to this
Article, any pro vi sions of this Convention
relating to the obligations to make contri-
butions under Article 10 with respect to
an incident referred to in Article 12, para-
graph 2(b), and occuring before the
denunciation takes effect shall continue
to apply.

Article 42
1. Any Contracting State may, within
ninety days after the deposit of an instru-
ment of denunciation the result of which
it considers will significantly increase the
level of contributions for remaining Con-
tracting States, request the Director to
convene an extraordinary session of the
Assembly. The Director shall convene the
Assembly to meet not later than sixty
days after reeeípt of the request.
2. The Director may convene, on his
own initiative, an extraordinary session of
the Assembly to meet within sixty days
after the deposit of any instrument of
denunciation, if he considers that such
denunciation will result in a significant
increase in the level of contributions for
the remaining Contracting States.
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3. Nú kemst þingið að þeirri niðurstöðu
á aukafundi sem til hefur verið boðað
í samræmi við 1. og 2. mgr. að uppsögnin
muni hafa í för með sér verulega aukn-
ingu greiðsluhlutfalls þeirra samnings-
ríkja sem eftir verða, og er þá hverju
slíku ríki heimilt, eigi síðar en eitt hundr-
að og tuttugu dögum fyrir þann dag er
sú uppsögn tekur gildi, að segja upp þess-
um samningi með gildi uppsagnar frá hin-
um sama degi.

43. gr.
1. Þessi sanmíngur skal falla úr gildi
þann dag er samningsríkin verða færri
en þrjú talsins.
2. Þau samningsríki sem eru bundin
af þessum samningi daginn áður en hann
fellur úr gildi skulu gera sjóðnum fært
að leysa af hendi verkefni sín samkvæmt
því sem greinir í 44. gr., og þau skulu
einvörðungu í þeim tilgangi vera áfram
bundin af þessum samningi.

44. gr.
1. Ef þessi samningur fellur úr gildi,
skal sjóðurinn eigi að síður
a) standa við sínar skuldbindingar vegna

sérhvers atburðar sem átti sér stað
áður en samningurinn féll úr gildi;

b) hafa heimild til að reka réttar síns til
framlaga að svo miklu leyti sem þau
framlög eru nauðsynleg til þess að
standa við skuldbindingar samkvæmt
staflið a), að meðtöldum nauðsynleg-
um stjórnunarkostnaði sjóðsins vegna
þessa.

') Þingið skal gera allar tilheyrandi ráð-
stafanir til að gera sjóðinn endanlega upp,
að meðtalinni sanngjarnri skiptingu allra
eigna sem eftir verða á milli þeirra aðila
sem framlög hafa greitt til sjóðsins.

3. Að því er varðar ákvæði þessarar
greinar, skal sjóðurinn vera áfram per-
sóna að lögum.

45. gr.
1. Stofnuninni er heimilt að boða til
ráðstefnu í þeim tilgangi að endurskoða
eða breyta þessum samningi.
2. Stofnunin skal boða til ráðstefnu
samningsríkjanna í þeim tilgangi að end-

3. If the Assembly at an extraordinary
session convened in accordance with para-
graph 1 or 2 decides that the denunciation
will result in a significant increase in the
level of contributions for the remaining
Contracting States, any such State may,
not later than one hundred and twenty
days before the date on which that den un-
ciation takeseffect, denounce this Conven-
tion with effect from the same date.

Article 43
1. This Convention shall cease to be in
force on the date when the number of
Contracting States falls below three.
2. Contracting States which are bound
by this Convention on the date before
the day it ceases to be in force shall
enable the Fund to exercise its functions
as described under Article 44 and shall,
for that purpose only, remain bound by
this Convention.

Article 44
1. If this Convention ceases to be in
force, the Fund shall nevertheless
(a) meet its obligations in respect of

any incident occurring before the
Convention ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its rights to
contributions to the extent that these
contributions are necessary to meet
the obligations under sub-paragraph
(a), including expenses for the ad-
ministration of the Fund necessary
for this purpose.

2. The Assemhly shall take all appro-
priate measures to complete the winding
up of the Fund, including the distribution
in an equitable manner of any remaining
assets among those persons who have
contributed to the Fund.
3. For the purposes of this Article the
Fund shall remain a legal person.

Article 45
1. A Conference for the purpose of re-
vis ing or amending this Convention may
be convcned by the Organization.
2. The Organization shall convene a
Conference of the Contracting States for
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urskoða eða breyta þessum samningi að
tilmælum eigi minna en eins þriðja hluta
allra samningsríkjanna.

46. gr.
1. Þennan samning skal leggja inn til
varðveislu hjá aðalritara Stofnunarinnar.

2. Aðalritari Stofnunarinnar skal:

a) tilkynna öllum ríkjum sem hafa undir-
ritað eða gerst aðilar að þessum
samningi:

i) hverja nýja undirritun, eða af-
hendingu skjals, og dagsetningar-
dag hennar;

ii) daginn sem samningurinn gengur
í gildi;

iii) hverja uppsögn samningsins og
daginn sem hún tekur gildi;

h) senda staðfest rétt endurrit af þessum
samningi til allra þeirra ríkja sem und-
irritað hafa samninginn og allra ríkja
sem gerast aðilar að honum.

47. gr.
Jafnskjótt og þessi samningur tekur

gildi skal aðalritari Stofnunarinnar senda
staðfest rétt endurrit af honum til skrif-
stofu Sameinuðu þjóðanna til skrásetn-
ingar og birtingar í samræmi við 102. gr.
stofnskrár Sameinuðu þjóðanna.

48. gr.
Þessi samningur er gerður í einu frum-

riti á ensku og frönsku, og eru báðir
textar jafngildir. Lögmætar þýðingar á
rússnesku og spænsku skulu gerðar af
skrifstofu Stofnunarinnar og varðveittar
ásamt með hinu undirritaða frumriti.

Þessu til staðfestingar hafa undirrit-
aðir fulltrúar sem þar ti1 hafa fullt umboð
undirritað þennan samning.

Gert í Brussel hinn átjánda dag des-
embermánaðar nítján hundruð sjötíu og
eitt.

the purpose of revising or amending this
Convention at the request of not less than
one-third of all Contracting States.

Article 46
1. This Convention shall be deposited
with the Secretary-General of the Organ-
ization.
2. The Secretary-General of the Organ-
ization shall:
(a) in form all States which have signed

or acceded to this Convention of:

(i) each new signature or deposit of
instrument and the date thereof;

(ii) the date of entry into force of the
Convention;

eiii) any denunciation of the Convention
and the date on which it takes effect;

eb) transmit certified true copies of this
Convention to all Signatory States
and to all Stales which accede to the
Convention.

Article 47
As soon as this Convention enters into

force, a certified true copy thereof shall
be transmitted by the Secretary-General
of the Organization to the Secretariat of
the United Nations for reglsíration and
publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

Article 48
This Convention is estahIished in a

single original in the English and French
languages, both texts being equalIy auth-
entic. Official translatiens in the Russian
and Spanísh lanauages shall be prepared
by the Secretariat of the Organization
and denosited wHh the signed original.

IN WITNESS WHEREOF the und er-
signed nleninotentiaries being duly
authorized for that purpose have signed
the present Convention.

DONE at Brussels this eighteenth day of
Decernber one thousand nine hundred and
seventy-one.
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Fylgiskjal G.

ÁLYKTUN RÁÐSTEFNUNNAR

Þau ríki sem áttu fulltrúa á ráðstefn-
unni um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta
tjón af völdum olíumengunar,

hafa samþykkt alþjóðasamninginn um
stofnun nefnds sjóðs,

gera sér grein fyrir því að nauðsyn
ber til þess, fyrir gildistöku samningsins
og um nokkurt skeið þar á eftir, að gera
vissar undirbúningsráðstafanir um stjórn
og skipulag til að tryggja að sjóðurinn
geti starfað svo sem til er ætlast frá heim
degi er samningurinn gengur i gildi. að
áskildum öllum rétti varðandi staðsetn-
ingu aðalstöðva sjóðsins.
mælast til þess við Alþjóðasiglingamála-
stofnunina, á þeim grundvelli að allur
kostnaður sem þessu fylgdi yrði endur-
greiddur af sjóðnum:
1. að biðja aðalritara Alþjóðaslglinga-
mála stofnunarinnar að boða. i samræmi
við 36. gr. nefnds samnings, til fyrsta
fundar þings síóðsíns og annast nauð-
synlegan undirbúning fundarins;
2. að veita alla nauðsynlega aðstoð við
stofnsetningu s.i6ðsins;
3. að sjá fyrir húsnæði og tilheyrandi
aðstððu ;
4. að ráða nauðsynlegt starfslið til 6á-
kveðins tíma.

RESOLUTION OF THE CONFERENCE

The States represented at the Confer-
ence on the Establishment of an Interna-
tional Fund for Compensation for on
Pollution Damage,

HAVING adopted the International Con-
vention on the establishment of the said
Fund,

CONSCIOUS of the necessity that, be-
fore the Convention enters into force, and
for some time thereafter, some admini-
strative and organizational measures
have to be prepared in order to ensure
that the Fund, as from the dates of entry
into force of the Convention, can operate
properly, without prejudice as to the loca-
tion of the headquarters of the Fund,

REQUEST the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization, on
the basis that all expenses incurred would
be repaid by the Fund:
1. To ask the Secretary-General of IMCO
to convene, in accordance with Article 36
of the said Convention, and make the
necessary preparations for. the first ses-
sion of the Assembly of the Fund;
2. To give all necessary assistance for
the setting-up of the Fund;
3. To províde accommodation and sup-
porting ser-viees as appropriate;
4. To provide the necessary staff on a
temporary basis.
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