
sþ. 456. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar lim heimild fyrir ríkisstjórnlna lil að staðfesta samn-
inga um alþjóðaflug.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur lekið mál þetta til meðferðar, en afgreiðsla þess hefur tafizt vegna
ráðstöfunar, sem gerð hefur verið til að færa þýðinguna á samningunum til betra
máls. Nefndinni er ljóst, að samningar þessir eru þáttur í alþjóða samstarfi, er rétt
verður að teljast, að Íslendingar taki sinn þátt Í, og leggur því til, að till. verði
samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Aftan við tillgr. bætist: og prentuð eru í Íslenzkri þýðingu sem fylgiskjöl með

ályktun þessari.

Fylgiskjal I.
Samþykkt um alþjóðaflugrnál.

(Convention on International Civil Aviation. -- Íslenzk þýðing.)

Inngangur.
Þar sem vitað er, að þróun alþjóðaflugs getur mjög stutt að því að skapa og

varðveita vináttu og skilning. þjóða meðal og að misbeiting þess getur orðið hættu-
leg almennu öryggi, og með þvi enn fremur, að æskilegt er að forðast ýfingar og'
efla samvinnu meðal þjóða heimsins, því að undir henni er heimsfriðurinn kom-
inn, þá hafa neðanskráðar ríkisstjórnir komið sér saman um ákveðnar meginreglur
og fyrirkomulag, svo að alþjóðaflug geti þróazt á öruggan og skipulegan hátt og að
millilandaloftflutningar verði upp teknir á grundvelli jafnræðisstöðu og reknir á heil-
brigðum fjárhagsgrundvelli.

Þær hafa því í þessu skyni gert samþykkt þá, sem hér fer á eftir.
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I. HLUTI - LOFTSIGLINGAR

I. KAFLI
Almennar meginreglur og framkvæmd samþykktarinnar.

1. gr.
Yfirráðasvæði.

Ríki þau, sem aðilar eru að samþykkt þessari, viðurkenna full og óskoruð yfir-
ráð hvers ríkis yfir loftinu, sem uppi yfir því er.

2. gr.
Landsvæði.

Í þessari samþykkt skal land hvers ríkis teljast það land og landhelgisvæði,
sem það ræður yfir, hefur forræði fyrir, verndar eða hefur umboðsstjórn yfir.

3. gr.
Kaupför og rikisflugför.

a. Þessi samþykkt skal gilda eingöngu um flugför til kaupferða, en ekki skal hún
taka til rikisflugfara.

b. Flugvélar til herþjónustu, toll- eða löggæzlu skulu álitnar ríkisflugför.
e. Engin ríkisflugför samningsaðila skulu fljúga yfir land annars ríkis eða lenda

þar, nema með leyfi í sérstökum samningum eða annarri heimild, og þá í sam-
ræmi við skilmála slíkrar heimildar.

d. Samningsaðilar skuldbinda sig til að taka fullt tillit til öryggis Í flugi kaup-
fara, þegar þeir gefa út reglugerðir handa ríkisflugförum sínum.

4. gr.
Misbeitinq kaupflugs.

Hver samningsaðili samþykkir að nota eigi kaupflug neinu þvi skyni, er í
bága geti komið við markmið samþykktar þessarar.

II. KAFLI
Flug yfir land samníngaríkís.

5; gr.
Réttindi til [luqs án áætlunar.

Hvert samningsríki samþykkir, að öllum flugförum annarra samningsríkja,
sem ekki stunda áætlunarflug milli landa, en hlýða þó fyrirmælum þessarar sam-
þykktar, skuli heimilt að fljúga inn í landið eða yfir það stanzlaust, eða nema þar
staðar án viðskipta, og er þeim eigi nauðsynlegt að fá til þess leyfi áður. ÞÓ hefur
það ríki, sem yfir er flogið, rétt til að krefjast þess, að farið lendi. En vegna ör-
yggis geymir hvert samningsríki sér rétt til að krefjast þess, að flugför, sem halda
vilja áfram yfir svæði, sem ólendandi er á, eða hafa ófullkomin loftsiglíngatækí, fari
eftir settum leiðum, eða fái sérstak! leyfi til slíks flugs.

Þeim flugförum, sem flytja farþega, farm og póst fyrir þóknun eða ákveðið
gjald, sem er þó ekki hið sama sem í áætlunarferðum (sjá þó 7. gr.), skal heimilt
að taka eða skilja eftir farþega, farm eða póst. En þó skal því ríki, þar sem farþegar
eru teknir eða skildir eftir, heimilt að setja þær reglur og skilmála eða reisa þær
skorður, sem æskilegar kunna að þykja.
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6. gr.
Áætlunarflug,

Ekki má reka áætlunarflug Um samningsríki eða yfir því, nema sérstakt leyfi
eða önnur heimild þess ríkis komi til, og skal því þá hagað samkvæmt ákvæðum
leyfisins eða heimildarinnar .

7. gr.
Innanlandsferðir .

Hvert samningsríki hefur rétt til að neita flugvélum annars samningsríkis um
leyfi til að taka gegn endurgjaldi eða leigu innan lands þess farþega, póst eða flutn-
ing, sem ætlað er annarri höfn innan landsins. Hvert samningsríki skuldbindur sig til
að gerast ekki aðili að neinu samkomulagi, sem sérstaklega veiti nein slík sérrétt-
indi nokkru öðru ríki eða flugfélagi í öðru ríki, né heldur að fá slík sérréttindi hjá
neinu öðru ríki.

8. gr.
Flugmannslaus flugför.

Engum flugförum, sem hægt er að fljúga flugmannslaust, skal fljúga flugmanns-
lausum yfir land samningsríkis án sérstakrar heimildar þess og þá í samræmi við
slíka heimild. Öll samningsríki takast á hendur að tryggja flug slíkra flugmanns-
lausra flugfara yfir svæði, sem opin eru kaupförum. og skulu þau háð eftirliti, til
þess að draga úr hættu þeirri, er kaupförum kynni af þeim að stafa.

9. gr.
Bannsvæði.

a. Hvert samningsríki getur vegna hernaðar eða almenns öryggis takmarkað eða
bannað algerlega flugförum annarra ríkja að fljúga yfir sérstök svæði landa
sinna, enda sé enginn greinarmunur gerður í þessu efni á þeim flugförum þess
ríkis, sem flogið er um og eru í áætlunarflugferðum, og á flugförum annarra
samningsríkja, sem sama starf stunda. Slík bannsvæði skulu eigi vera óhæfilega
stór og þannig Í sveit sett, að þau komi að nauðsynjalausu í bága við loftsiglingar.
Lýsingar slikra bannsvæða á landi samningsríkis svo og þær breytingar, sem
síðar kunna að verða gerðar á þeim, skulu tilkynntar eins fljótt og auðið er
öðrum samningsríkjum og Alþjóðaflugmálastofnuninni.

b. Öll samningsríki geyma sér einnig rétt til þess að takmarka eða banna um
stundarsakir flug yfir allt land sitt eða hluta þess, þegar óvenjulega stendur á,
á hættu tímum eða vegna öryggis almennings, og mega slík ákvæði þegar ganga
í gildi. En slíkri takmörkun eða banni má því aðeins beita, að það nái jafnt til
flugfara allra þjóða.

c. Hvert samningsríki getur, samkvæmt þeim reglum, sem settar kunna að verða,
krafizt þess, að öll flugför, sem fljúga yfir lönd, er getur i stafliðunum a og b
hér að framan, skuli að loknu flugi lenda eins fljótt og auðið er í einhverri
tilgreindri flughöfn innan lands þess.

10. gr.
Lending í tollflllghöfn.

Öllum flugförum, sem koma inn yfir la~dsvæði samningsrlkís, skal leyft að
lenda í flughöfn, sem það ríki tilgreinir í þessu skyni til tollskoðunar og annarrar
skoðunar, ef reglugerðir þess ríkis mæla svo fyrir. Þetta gildir þó ekki, er flug-
förum er leyft samkvæmt sérstakri heimild eða ákvæðum samþykktar þessarar
að fljúga yfir land samningsríkis án lendingar. Þegar flugför fara frá landi samn-
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ingsrikis, skulu þau fara frá tollflughöfn. sem á sama hátt hefur verið tilgreind. Upp-
lýsingar um allar tilgreindar tollflughafnir skulu birtar viðkomandi ríki og látnar
í té Alþjóðaflugmálastofnuninni, sem stofnsett verður samkvæmt II. hluta þessarar
samþykktar, enda tilkynni hún þær öðrum samningsríkjum.

11. gr.
Hvernig beita skuli loftferðareglum.

Um komu flugfara, sem stunda millilandaflug, eða brottför þeirra frá landi
samningsríkis, svo og um rekstur og stjórn slíkra flugfara, meðan þau eru innan
landsins, skal beita lögum og reglugerðum ríkisins, jafnt um flugför allra samn-
ingsríkja, án tillits til þjóðernis (sjá þó ákvæði þessarar samþykktar). Skulu þau flug-
för hegða sér í samræmi við slík lög og reglur, þegar þau koma til lands þess ríkis,
fara þaðan eða meðan þau dveljast þar.

12. gr.
Loftferðal'egllll' .

Öll samningsríkin skuldbinda sig til að gera ráðstafanir til tryggingar því, að sér-
hvert flugfar, sem flýgur yfir eða stýrt er innan landsvæða þeirra, og sérhvert flug-
far. sem ber þjóðernismerki þeirra, skuli alls staðar fara eftir þeim reglum og reglu-
gerðum um flug og loft siglingar, sem þar gilda. Skuldbindur hvert ríki sig til að
hafa sínar reglugerðir um þessi efni sem líkastar þeim, sem eftir því sem tímar
líða verða settar í samræmi við samþykkt þessa. Yfir úthöfum skulu þær reglur
gilda, sem settar eru með samþykkt þessari. Hvert samningsríki tekur að sér að
tryggja, að lögum verði komið yfir aðila, sem brjóta settar reglur.

13. gr.
Reqlur nm komu og afgl'eiðslll.

Lög og reglugerðir samningsrikis um landtöku farþega, áhafnar eða flutnings
flugfara, svo og um brottför frá landi þess, t. d. reglugerðir um komu, afgreiðslu,
lundgöngu. vegabréf, tollskoðun og læknisskoðun. skulu haldin um þá farþega, á-
höfn eða farm, þegar þau koma inn í landið, fara þaðan eða dveljast innan landa-
mæra þess.

14. gr.
Varnir gegn útbreiðslu sjúkdóma.

ön samningsríkin samþykkja að gera traustar ráðstafanir til að verjast hættu af
völdum flugferða á útbreiðslu kóleru, taugaveiki (umferða-), bólusóttar, gulu sótt-
ar, svarta dauða eða annarra næmra sjúkdóma, sem samningsríkin munu fram-
vegis tilgreina, og í því skyni skulu samningsríkin vera í nánu sambandi við
stofnanir þær, sem hafa með höndum alþjóðareglugerðir um heilbrigðisráðstaf-
anir viðvíkjandi flugförum. Slík ákvæði skulu ekki brjóta í bága við neinar gildandi
alþjóðasamþykktir um þessi efni, sem samningsríkin kunna að vera aðilar að.

15. gr.
Flughafnagjöld og ðnnur soipuð gjöld.

Sérhver flughöfn samningsríkis, sem opin er til almennra afnota flugförum
þjóðarinnar, skal einnig (sjá þó ákvæði 68. gr.) vera opin flugförum allra annarra
samningsríkja með samræmdum skilmálum. Sömu samræmdu skilmálar skulu gilda
um afnot flugfara allra samningsríkja af öllum loftsiglíngartækjum, og er þar með
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talin radio- og veðurþjónusta, sem látin er almennt í té til öryggis og flýtis loft-
siglingum.

Þau gjöld, sem lögð kunna að verða á eða leyft verður að leggja á af hálfu samn-
ingsríkis fyrir að leyfa flugförum annarra samningsríkja að nota slíkar flug;hafnir
eða loftsiglingatæki, skulu ekki vera hærri en:
a. þau, sem greidd eru af flugförum eigin þjóðernis, sem ekki starfa að áætl-

unarbundnu millilandaflugi, og á þetta við þau flugför erlend, sem í sama
flokki teljast,

b. þau, sem greidd eru af flugförum eigin þjóðernis, sem eru í áætlunarmillilanda-
flugi, og á þetta við þau flugför, sem í sama flokki teljast.
Öll slík gjöld skal auglýsa og tilkynna Alþjóðaflugmálastofnuninni. Það er

tilskilið, að að fengnum tilmælum samningsríkis, sem hlut á að máli, skuli gjöld
fyrir afnot flughafna og annarra þæginda háð endurskoðun flugmálaráðs, sem
skal gefa um það skýrslu og gera tillögur til athugunar því ríki eða þeim ríkjum, sem
í hlut eiga. Ekkert samningsríki má krefjast þóknunar, skatta eða annarra gjalda
af flugförum samnings ríkis eða þeim mönnum eða eignum, sem þau flytja, fyrir
þau réttindi ein að mega fljúga yfir, koma inn í eða fara frá landsvæði þess.

16. gr.
Skoðun flugfara.

Réttum yfirvöldum sérhvers samningsríkis skal heimilt að leita í flug fari ann-
ars samningsríkis, þegar það kemur eða fer, og skoða skírteini og önnur skil-
ríki, sem gert er ráð fyrir í samþykkt þessari. Skal slík skoðun fara fram án
óhæfilegrar tafar.

III. KAFLI
Þjóðerni flugfara.

17. gr.
Þjóðerni flugfara.

Flugfar skal teljast til þjóðernis þess ríkis, þar sem það er skrásett.

18. gr.
Tvöföld skrásetning.

Flugfar getur ekki að lögum verið skrásett í fleiri ríkjum en einu, en skrásetn-
ingu þess má flytja frá einu ríki til annars.

19. gr.
Landslög um skrásetningu.

Skrásetning eða flutning skrásetningar flugfars í samningsríki skal gerð
samræmi við landslög og reglugerðir.

20. gr.
Merki.

Öll flugför, sem fljúga milli landa, skulu bera þjóðernismerki og skrásetn-
ingarmerki.

21. gr.
Skýrslur um skrásetninqu.

Hvert samningsríki um sig skuldbindur sig til að láta öllum öðrum samn-
ingsríkjum eða Alþjóðaflugmálastofnuninni í té upplýsingar um skrásetningu,
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eigendur og önnur atriði viðvíkjandi flugförum, sem skrásett eru innan ríkisins,
ef óskað er. Auk þess skal hvert samningsríki láta Alþjóðaflugmálastofnuninni
í té skýrslur samkvæmt þeim reglum, sem hún kann að setja um þau meginatriði, sem
fáanleg eru og varða eignarheimild og yfirráð flugfara, sem skrásett eru í ríkinu og
venjulega hafa á hendi millilandaflugferðir. Upplýsingar þær, sem Alþjóðaflug-
málastofnunin öðlast á þennan hátt, skulu veittar öðrum samningsríkjum, ef þau
óska þess.

IV. KAFLI
Ráðstafanir til að auðvelda loftsíglingar.

22. gr.
Formsatriði gað auðveldari.

Hvert samningsríki samþykkir að gera allt, sem unnt er, til þess að flýta loft-
siglingum og auðvelda þær milli landa samningsríkja og koma í veg fyrir óþarfa
tafir flugfara, áhafna, farþega og flutnings, einkum vegna framkvæmdar laga um
innflutning fólks, sóttkvíun, tollskoðun og afgreiðslu. Skal þetta gert með útgáfu
reglugerðar eða á annan hátt.

23. gr.
Framkvæmd tollskoðunar og reglna við innflutning fólks.

Öll samningsríki skuldbinda sig iii að setja reglur um tollskoðun og fólksinn-
flutning að því er tekur til millilandaflugs. Skulu þær vera í samræmi við það, sem
ákveðið kann að verða eða mælt verður með á hverjum tíma samkvæmt samþykkt
þessari. Ekkert í samþykkt þessari skal skýra á þá leið, að það komi í veg fyrir, að
gerðar verði tollfrjálsar flughafnir.

24. gr.
Tollskylda.

a. Flugförum á flugi til sarnningsr íkis, frá því eða yfir land þess skal um stundar-
sakir hleypt inn í landið án þess að greiða toll (sjá þó tollreglugerð þess ríkis).
Eldsneyti, áburðarolíur, varahlutir, venjulegur útbúnaður og þær vistir samnings-
ríkísf'Iugvélar, sem í henni eru, þegar hún kemur í annað samningsríki, svo og þær
vistir, sem í henni eru, þegar hún fer úr því ríki, skulu undanþegnar því að greiða
toll, þóknun fyrir skoðun og þess háttar innanlands- eða héraðsgjöld og álögur.
Þessi undanþága nær þó ekki til þess magns eða þeirra hluta, sem skipað er upp
úr flugvélinni, nema í samræmi sé við tollreglugerð ríkisins, sem getur krafizt
þess, að þær séu undir tolleftirliti.

b. Varahlutum og útbúnaði, sem fluttur er í land samningsríkis til þess að festa
þá þar eða nota i flugvélar annars samningsríkis, sem starfa í millilandaf'lugl,
skal hleypt inn í landið tollIaust, ef fylgt er reglugerðum þess ríkis, sem hlut á
að máli og getur lagt svo fyrir, að þessir hlutir séu í vörzlu og undir eftirliti
tollyfirvaldanna.

25. gr.
Nauðstödd tluqtðr.

Hvert samningsríki heitir því að gera þær aðstoðarráðstafanir til handa nauð-
stöddum flugförum innan yfirráðasvæðis síns, sem framkvæmanlegar eru, og leyfa,
undir eftirliti yfirvalda landsins, eigendum eða yfirvöldum þess ríkis, sem flugfar
er skrásett í, og gera þær ráðstafanir til hjálpar, sem nauðsynlegar kunna að þykja
eftir atvikum. Þegar leit er hafin að týndu flugfari, skulu öll samningsríkin vinna
saman og gera þær ráðstafanir sameiginlega, sem líklegar kunna að þykja og í sam-
ræmi við þessa samþykkt.
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26. gr.
Rannsókn út af slysum.

Nú verður flugfar samningsríkis fyrir slysi í landi annars samningsríkis, og leiðir
af því dauða eða alvarleg meiðsli eða í ljós koma alvarlegir tæknigallar á flugfarinu
eða tækjum til að auðvelda loftsiglingar, og skal þá fyrir atbeina þess ríkis, þar sem
slysið varð, hafin rannsókn á atvikum þess, og að svo miklu leyti sem lög leyfa skal
henni hagað í samræmi við þá málsmeðferð, sem Alþjóðaflugmálastofnunin mælir
með. Heimaríki flugfars skal gefið tækifæri til að kjósa skoðunarmenn til að vera
viðstaddir rannsóknina, enda skal ríki það, er fyrir rannsókn gengst, láta heima-
ríkinu í té skýrslu um rannsóknina og niðurstöður hennar.

27. gr.
Undanþága frá kyrrsetningu vegna einkaleyfiskröfu.

n. Öll flugför samningsríkja, sem eru í millilandaflugi, skulu undanþegin kyrr-
setningu, lögbanni og öllum kröfum á hendur eigendum þeirra eða þeim,
sem þau reka, svo og allri annarri íhlutun af hálfu þess samningsríkis, sem
flogið er um, eða einstaklinga innan þess ríkis, fyrir þá sök, að byggingarlag,
vélar, einstakir hlutar, hjálpargögn eða rekstur (operation) flugfarsins sé brot
á nokkru einkaleyfi, teikningu eða líkani, sem réttilega hafi verið veitt eða skrá-
sett í því ríki, sem flugfarið kemur til, því að samþykkt er, að ekki skuli krefj-
ast tryggingarfjár í sambandi við undanþágu þá, er að ofan getur og varðar
kyrrsetningu eða löghald flugfars af hálfu þess ríkis, er slíkt flugfar kemur til.

b. Ákvæði a-liðar þessarar greinar ná einnig til geymslu varahluta og varabún-
aðar flugfara samningsríkis og þeirra réttinda að mega nota þá og setja í flug-
far, þegar við það er gert innan nokkurs annars samningsríkis, að því tilskildu,
að eigi má selja neina hluta eða útbúnað, sem verndað ir eru með einkaleyfi,
eða dreifa þeim innanlands eða flytja út í verzlunarskyni frá því ríki, sem
flugfarið kemur til.

e, Eigi skulu önnur ríki njóta verndar þeirrar, er um ræðir i þessari grein, en
þau, sem eru annaðhvort: 1. aðilar að alþjóðasamþykkt um iðnréttindavernd
(International Convention for the Protection of Industrial Property) ásamt
viðaukum hennar, eða 2. hafa sett lög um einkaréttindi, þar sem þau viðurkenna
og gilda vernd veita uppfyndingum borgara annarra ríkja, sem aðilar eru að
samþykkt þessari.

28. gr.
Samræmd kerfi og læki til að auðuelda lotisiqlinqor.

Eftir þvi sem fært þykir, heitir hvert samningsríki þ"i :
a. að sjá fyrir flughöfnum, radioþjónustu, veðurupplýsingum og öðrum þæg-

indum innan lands síns, til að auðvelda millilandaloftsigIingar, í samræmi við
reglur þær og venjur, sem mælt kann að verða með eða settar kunna að verða
framvegis samkvæmt samþykkt þessari;

h. að taka upp og beita réttum og viðeigandi samtala- og samhandskerfum, staf-
lyklum, merkjum, kallmerkjum, ljósmerkjum og öðrum starfsvenjum og regl-
um, sem mælt verður með eða settar kunna að verða á hverjum tíma samkvæmt
þessari samþykkt;

e. að eiga samvinnu um alþjóðaráðstafanir til að tryggja útgáfu loftsiglinga-
korta í samræmi við almennar reglur, sem mælt kann að verða með eða settar
kunna að verða samkvæmt samþykkt þessari.
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V. KAFLI
Skilyrði, sem flugför verða að fullnægja.

29. gr.
Skjöl flugfara.

Öll flugför samningsríkja, sem stunda millilandaflug, skulu hafa eftirtalin skil-
ríki, samkvæmt skilmálum þeim, sem settir eru í samþykkt þessari:
a. Skrásetningarskj al,
b. loftfærnisskírteini,
c. rétt leyfisbréf fyrir hvern mann áhafnar,
d. loftferðadagbók,
e. radíóstöðvarskírteini, ef í því er radíótæki.
f. farþegalista, ef það flytur farþega, og skulu þar greind nöfn þeirra, höfn, þar

sem þeir eru teknir, og höfn sú, er þeir ætla til,
g. farmskírteini og sundurliðaða skýrslu um farm, ef það flytur farm.

30. gr.
Radióútbúnaðllr 1'11lgfara.

a. Flugför hvers samningsríkis mega því aðeins hafa radíósenditæki innanborðs
á flugi um og yfir land annarra samningsríkja, að leyfisbréf til að setja upp
og nota slík tæki hafi verið gefið út af hlutaðeigandi yfirvöldum heimaríkis
flugfarsíns. Afnot slíks senditækis innan lands þess samningsríkis. sem yfir er
flogið, skulu háð reglugerðum þess ríkis.

b. Radíósenditæki mega þeir einir flugáhafnar nota, sem fengið hafa til þess
sérstakt leyfisbréf, útgefið af hlutaðeigandi yfirvöldum heimaríkis flugfarsins.

31. gr.
Lottjæmisskírteíni.

Sérhvert flugfar, sem er í millilandaflugi, skal hafa meðferðis loftfærnisskír-
te ini, útgefið eða áritað af heimaríki flugfarsins.

32. gr.
Leyfisbréf áhafna.

a. Stýrimaður (pilot) hvers flugfars, sem er í millilandaflugí, svo og aðrir menn
úr flugáhöfn þess skulu hafa hæfnisvottorð og leyfisbréf, útgefin eða árituð af
heimaríki flugfarsins.

b. Hvert samningsríki áskilur sér rétt til að neita að taka til greina hæfnisvottorð
og leyfi, sem önnur samningsríki kunna að hafa gefið borgurum þeirra til flugs
um eða yfir landi þeirra.

33. gr.
Viðurkenning skírteina og leYl'isbrél'a.

Loftfærnisskírteini þau, hæfnis vottorð og leyfisbréf, sem út eru gefin eða
árituð af samningsríki, heimaríki flugfars, skulu tekin gild af öðrum samningsríkj-
um, enda séu kröfur þær, sem slík skírteini og leyfisbréf fullnægja, hinar sömu
eða strangari en lágmarkskröfur þær, sem settar kunna að verða á hverjum tíma
j samræmi við samþykkt þessa.
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34. gr;
Loftferðadagbæk ur.

í hverju flugfarÍ, sem er í millilandaflugi, skal rita loftferðadagbók, og skal í
hana skrá upplýsingar um flugfarið, áhöfn þess og hverja einstaka flugferð, i því
formi, sem ákveðið kann að verða siðar í samræmi við samþykkt þessa.

35. gr.
Takmarkanir á farmi.

a. Ekki má flytja hergögn eða hernaðartæki yfir eða um land samningsríkis í flug-
fari, sem stundar millilandaflug, nema leyfi þess ríkis komi til. Skal hvert ríki
setja reglur um það, hvað skoða beri hergögn eða hernaðartæki, að því er til
þessarar greinar tekur, og fyrir samræmis sakir skal taka fullt tillit til þess, sem
loftferðaráð kann að mæla með á hverjum tíma.

b. Vegna allsherjar reglu og öryggis áskilur hvert samningsríki sér rétt til þess að
setja reglur um flutning um eða yfir land sitt eða banna hann, ef um annan
varning er að ræða en þann, sem getur í staflið a, og það tilskilið, að enginn
munur sé gerður í þessu efni á flugförum eigin þjóðar, sem stunda millilanda-
flug, og flugförum annarra ríkja, sem stunda sama starf, og ekki má heldur
leggja hömlur á flutning og afnot tækja þeirra í flugförum, sem nauðsynleg eru
við stjórn flugfara eða áhöfn og farþegum til öryggis.

36. gr.
Ljósmyndafæki.

Öll samningsríki mega banna eða setja ákvæði um notkun ljósmyndatækja
flugförum yfir landi sínu.

VI. KAFLI
Alþjóðareglur og framkvæmdaratriði, sem mælt el' með.

37. gr.
Samþykkt alþjóðareglna og aðferða.

Öll samningsríkin skuldbinda sig til að starfa saman að því að ná sem fyllstu
samræmi í reglugerðum, reglum, aðferðum og skipulagi viðvíkjandi flugförum, á-
höfnum, loftleiðum og hjálparstarfi í öllum þeim efnum, þar sem slíkt samræmi
auðveldar og bætir loftsiglingar.

Í þessu skyni skal Alþjóðaflugmálastofnunin taka upp og endurbæta. eftir
því sem nauðsyn krefur á hverjum tíma, alþjóðareglur, venjur og aðferðir, sem mælt
verður með og tekur til:
a. merkjasambanda og hjálpartækja við loftsiglingar, og eru þar með talin merki

á jörðu;
b. sérkenna flughafna og lendingarsvæða;
c. loftferðareglna og venja um loftferðastjórn ;
d. leyfisbréfa áhafna til flugstjórnar og vélgæzlu:
e. loftfærni flugfara;
f. skrásetningar og einkenna flugfara;
g. öflunar og útsendingar veðurupplýsinga;
h. loftferðadagbóka;
i. loftsiglingakorta ;
j. framkvæmdar tollskoðunar og landgöngu farþega;
k. flugfara i neyð og rannsóknar slysa;

svo og að því er tekur til annarra atriða um öryggi, reglubundinn rekstur og
góða starfrækslu loftsiglinga, sem síðar kann að þykja rétt.
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38. gr.
Vikið frá alþjóðareglum og aðj'cl'ðum.

Nú þykir ríki ekki unnt að fara að öllu leyti eftir einhverjum slíkum alþjóða-
reglum og aðferðum, eða samræmir ekki að fullu reglur sínar og venjur ein-
hverri alþjóðareglu eða aðferð, eftir að henni hefur verið breytt, eða því þykir
nauðsynlegt að taka upp reglur eða venjur, sem í einhverju eru frábrugðnar
þeim, sem settar eru að alþjóðahætti, og skal það þá þegar i stað tilkynna Alþjóða-
flugmálastofnuninni mismuninn á sinni aðferð og alþjóðavenjunni. Séu
breytingar gerðar á alþjóðareglum. skal hvert það ríki, sem gerir ekki viðeigandi
breytingar á sínum reglum og venjum, tilkynna ráðinu innan 60 daga eftir að sú
breyting á alþjóðareglunum var g~rð, hvaða ráðstafanir það ætlar sér að gera. Þegar
svona stendur á, skal ráðið þegar í stað tilkynna öllum öðrum ríkjum mismuninn,
sem verður milli eins eða fleiri atriða í alþjóðareglunum og tilsvarandi venjum ann-
ars ríkis. Í öllum slíkum tilvikum skal ráðið þegar í stað kunngera öllum öðrum
ríkjum þann mismun, sem vera kann í einu eða fleiri atriðum á alþjóðareglum
og tilsvarandi staðarvenjulll þess ríkis.

39. gr.
Áritun skír/eina og leyfisbréj'a.

a. Nú er eitthvert flugfar eða hluti þess frábrugðið alþjóðareglum um loftfærni
eða afköst og fullnægir ekki að einhverju leyti þeim reglum á þeim tíma, sem'
það fær skírteini, og skal þá rita á loftfærnisskírteini þess eða festa við það
fullkomna upptalningu þeirra atriða, sem ábótavant er.

b, Nú hefur maður leyfisbréf og fullnægir ekki að öllu leyti þeim skilmálum,
sem settir eru í alþjóðareglum um þann flokk leyfisbréfa eða skírteina,
sem honum hafa verið afhent, og skal þá rita á leyfisbréfið eða festa við það
fullkomna upptalningu þeirra atriða, sem ábótavant er.

40. gr.
Gildi áritaðra skírteina og leyfisbréfa.

Eigi skal flugfar eða menn, sem hafa árituð skírteini sín eða leyfisbréf svo sem
að framan getur, taka þátt í millilandaflugi, nema til komi leyfi þess ríkis eða þeirra
ríkja, sem um er flogið. Skrásetning eða notkun slíks flugfars eða löggilts flugfars-
hluta innan allra annarra ríkja en hins upprunalega heimaríkis skulu vera á valdi
þess ríkis, sem flugfarið eða flugfarshlutinn eru flutt til.

41. gr.
Viðurkenning gildandi reglna Ilm lojtiæmi.

Ákvæði þessa kafla skulu eigi ná til flugfara eða útbúnaðar flugfara, sem
í. frumgerð hafa verið lögð fyrir hlutaðeigandi yfirvöld innanlands til löggild-
ingar innan 3 ára eftir að samþykktar voru alþjóðareglur um loftfærni fyrir slíkan
útbúnað.

42. gr.
Viðurkenning gildandi reglna Ilm Iueini áhafna.

Ákvæði þessa kafla skulu eigi ná til manna, sem fengið hafa leyfisbréf sín í fyrsta
sinn, innan eins árs frá því upprunalega voru settar alþjóðareglur um hæfni slíkra
áhafna; en í öllum tilvikum skulu þær gilda um allar áhafnir, sem hafa leyfis-
bréf, er haldast í gildi 5 ár eftir að slíkar reglur voru settar.
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ll. HLUTI - ALÞJÓÐAFLUGMÁLASTOFNUNIN

VII. KAFLI
Stofnunin.

43. gr.
Nafn og skipulag.

Stofnun, sem heita skal Alþjóðaflugmálastofnunin (International Civil Aviation
Organization), skal mynduð með samþykkt þessari, og skiptist hún i þing og ráð
og þær greinir aðrar, er nauðsynlegar kunna að þykja.

44. gr.
Markmiti.

Markmið stofnunarinnar og tilgangur er að stuðla að þróun millilandaflugs,
grundvallaratriða þess og tækni, og að vinna að skipulagningu og þróun milli-
landaloftflutninga, í því skyni að

a. tryggja öryggi og skipulega þróun alþjóðaflugmála um allan heim;
b. örva dráttlist á sviði flugvélabygginga og rekstur flugfara í friðsömu skyni;
e. stuðla að þróun loftleiða, flughafna og hjálpartækja til loftsiglinga fyrir

millilandafl ug;
d. fullnægja þörfum þjóða heimsins fyrir örugga, reglubundna, vel starfrækta

og ódýra loftflutninga ;
e. koma í veg fyrir óþarfa eyðslu vegna ósanngjarnrar samkeppni;
f. tryggja, að réttindi samningsríkja verði að fullu virt og að hvert samnings-

ríki fái sanngjarnt tækifæri til að starfrækja millilandaflug;
g. forðast hlutdrægni meðal samningsríkja;
h. efla öryggi í millilandaflugi ;
i. og yfirleitt efla þróun allra greina alþjóðaflugmála.

45. gr.
Fast aðsetur.

Stofnunin skal hafa fastan aðsetursstað, sem ákveðinn verður á síðasta fund,
bráðabirgðaþings bráðabirgða-Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (The Interim Assem-
hly of the Provisional International Civil Aviation Organization), sem á stofn var
sett með bráðabirgða samkomulagi um alþjóðaflugmál (Interim Agreement in Inter-
national Civil Aviation), er undirritað var í Chicago 7. desember 1944. Aðseturs-
staðinn má flytja til annars staðar um stundarsakir með ákvörðun ráðsins.

46. gr.
Fyrsti [undur þingsins.

Til fyrsta fundar þingsins skal kvatt af bráðabirgðaráði ofangreindrar bráða-
birgðastofnunar þegar er samþykktin hefur öðlazt gildi, og skal það koma saman
á þeim stað og tíma sem bráðabirgðaráðið ákveður.

47. gr.
l..agaleg aðstaða.

Stofnunin skal innan landsvæðis hvers samningsríkis um sig njóta þeirrar
lagalegu aðstöðu, sem nauðsynleg kann að verða til þess að hún geti fullnægt skyld-
um sínum. Skal henni veitt full lagaleg aðild alls staðar þar, sem slíkt er samriman-
legt stjórnarskrá og lögum þess ríkis, sem í hlut á.
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VIII. KAFLI
Þingið.
48. gr.

Þingfundir og atkvæðagreiðslllr.
a. Þingið skal koma saman á hverju ári, og skal ráðið kveðja það til fundar

á hentugum tíma og stað. Aukafundi þingsins má halda hvenær sem er að
boði ráðsins eða að beiðni einhverra 10 samningsríkja, sem stila hana til
aðalritara.

b. Öll samningsríki skulu hafa jafnan rétt til að eiga fulltrúa á fundum þingsins, og
skal hvert samningsríki hafa þar eitt atkvæði. Fulltrúar samningsríkja mega
hafa sér til aðstoðar tæknirúðunauta, sem mega vera á fundum, en eigi hafa
þeir atkvæðisrétt.

e. Til þess að þingið sé ályktunarhæft þarf meiri hluti samningsríkja að hafa
fulltrúa viðstadda. Þar sem öðruvísi er ekki ákveðið í samþykkt þessari,
ræður afl atkvæða ákvörðunum þingsins.

4H. gr.
"aldsvið þingsins og sksjtdur,

Vald þingsins og skyldur skulu ná til:
a. að kjósa á hverjum fundi forseta og aðra embættismenn;
b. að kjósa þau samningsríki, sem fulltrúa skulu eiga í ráðinu, í samræmi við

fyrirmæli IX. kafla;
e. að rannsaka og gera nauðsynlegar ráðstafanir út af skýrslum ráðsins og taka

ákvörðun í öllum þeim málum, sem ráðið leggur fyrir;
d. að setja sjálfu sér fundarsköp og skipa þær undirnefndir, sem því kunna

að þykja nauðsynlegar eða æskilegar;
e. að samþykkja árlega fjárhagsáætlun og ákveða fjárhagsskipulag stofnunar-

innar í samræmi við fyrirmæli XII. kafla;
f. að endurskoða útgjöld og samþykkja reikninga stofnunarinnar;
g. að vísa málum til ráðsins, undirnefnda eða annarra nefnda, eftir því sem þurfa

þykir;
h. að veita ráðinu vald og umboð svo sem þurfa þykir til að leysa af hendi skyldur

stofnunarinnar og afnema eða breyta umboðsvaldi á hverjum tíma;
i. að framkvæma þau fyrirmæli XIII. kafla, sem við eiga;
.i. að ræða tillögur til breytinga á ákvæðum þessarar samþykktar og vísa þeim

til samningsríkja í samræmi við ákvæði XXI. kafla, ef þær ná samþykki;
k. að ræða hvert það mál, sem upp kann að koma innan starfssviðs stofnunar-

innar og er eigi sérstaklega falið ráðinu til athugunar.

IX. KAFLI
Ráðið.

50. gr.
Ráðið og kjöl' þess.

a. Ráðið skal vera fastanefnd og starfa á ábyrgð þingsins. Í því skulu 21 samn-
ingsríki eiga sæti, og kýs þingið þau. Fyrsta kjör skal halda á fyrsta fundi
þingsins og síðan þriðja hvert ár, og skulu meðlimir ráðsins, sem á þann hátt eru
kjörnir, gegna störfum til næsta kjörs.

b. Þegar kjörnir eru meðlimir í ráðið, skal þingið veita eftirtöldum meðlima-
ríkjum hæfilegan sætafjölda: 1. þeim ríkjum, sem mestra hagsmuna hafa að
gæta í loftflutningum; 2. þeim ríkjum, sem ekk i teljast undir fyrsta lið, en
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leggja til mest af hjálpartækjum til alþjóðaflugs ; 3. þeim ríkjum, sem ekki eru
talin að framan, en tryggja mundu með þátttöku sinni, að öll helztu landsvæði
heimsins ættu fulltrúa í ráðinu. Losni sæti í ráðinu, skal þingið kjósa í það
svo fljótt sem auðið er, og skal það samningsríki, sem á þann hátt nær kosn-
ingu til ráðsins, gegna störfum fyrirrennara síns, það sem eftir er kjörtíma-
bilsins.

o. Enginn fulltrúi samningsríkis í ráðinu skal vera virkur þátttakandi í rekstri
milliríkjaflugs eða eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta í slíkum flugrekstri.

51. gr.
Forseti ráðsins.

Ráðið skal kjósa sér forseta til þriggja ára í senn, og má endurkjósa hann.
Hann skal eigi hafa atkvæðisrétt. Ráðið skal og kjósa úr sínum hópi einn eða
fleiri varaforseta, og skulu þeir halda atkvæðisrétti sínum, þegar þeir gegna for-
setastörfum. Forseta þarf eigi að kjósa úr hópi fulltrúa meðlima í ráðinu, en
hljóti fulltrúi í ráðinu kosningu, skal sæti hans skoðast autt, og má það ríki, er
hann var fulltrúi fyrir, skipa annan í sætið. Skyldur forseta skulu vera:
a. að kveðja saman fundi ráðsins, loftfIutninganefndar og loftsiglinganefndar.
b. að koma fram fyrir hönd ráðsins, og
c. að framkvæma fyrir hönd ráðsins þær athafnir, sem ráðið felur honum.

52. gr.
A tkvæðagrciðsla í ráðinu,

Ákvarðanir ráðsins skulu háðar samþykki meiri hluta meðlima. Ráðið má
veita völd nefnd meðlima sinna í hvaða sérstöku máli, sem vera skal. Hvert samn-
ingsríki, sem í hlut á, má þó áfrýja ákvörðun nefndar ráðsins til ráðsins sjálfs.

53. gr.
Þátttaka án atkvæðisréttar.

Öll samningsríki mega taka þátt í umræðum og störfum ráðsins, nefnda
þess og undirnefnda viðvíkjandi hverju því atriði, sem snertir sérstaklega hags-
muni viðkomandi ríkis. ÞÓ skulu þau ekki hafa atkvæðisrétt. Taki ráðið afstöðu
til deilumála, skulu þeir meðlimir, sem aðilar eru að deilunni, eigi greiða atkvæði.

54. gr.

.Ráðið skal:
a. leggja árlegar skýrslur fyrir þingið;
b. framkvæma fyrirmæli þingsins og inna af hendi störf þau og skyldur, sem

því eru falin með samþykkt þessari;
e. ákveða starfsskipulag sitt og fundarsköp;
d. skipa loftflutninganefnd og ákveða skyldur hennar. Skal hún kjörin úr hópi

fulltrúa meðlima í ráðinu og starfa á ábyrgð þess;
e. setja á stofn loftsiglinganefnd í samræmi við ákvæði X. kafla;
f. fara með fjármál stofnunarinnar í samræmi við ákvæði XII. og XV. kafla;
g. ákveða þóknun forseta ráðsins;
h. skipa aðalframkvæmdastjóra, sem nefnast skal aðalritari, og gera ráðstafanir

til skipunar þess starfsliðs, sem þurfa kann, í samræmi við ákvæði XI. kafla;
i. biðja um, safna, rannsaka og birta upplýsingar um framfarir í loftsigling-

um og rekstri millilandaflugferða, m. a. upplýsingar um rekstrarkostnað og
styrki, sem greiddir eru flugfélögum af almannafé;

Verksvið ráðsins .
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j. skýra samningsríkjum frá öllum brotum á samþykkt þessari, svo og frá þvi,
ef eitthvert ríki framkvæmir ekki ráðleggingar eða ákvarðanir ráðsins;

k. skýra þinginu frá öllum brotum gegn samþykkt þessari, ef samningsríki hefur
látið undir höfuð leggjast að gera réttar ráðstafanir innan hæfilegs tíma frá
tilkynningu um brotið;

1. taka upp, í samræmi við ákvæði VI. kafla þessarar samþykktar, alþjóða-
reglur og starfshætti og gera þær til hagræðis að fylgiskjölum samþykktar þess-
arar, svo og að tilkynna öllum samningsríkjum, hvaða ráðstafanir gerðar hafa
verið;

m. athuga tillögur loftsiglinganefndar um breytingar á fylgiskjölum og gera
ákvarðanir í samræmi við XX. kafla;

n. athuga hvert það mál varðandi samþykkt þessa, sem samningsríki vísar til
þess.

Ráðinu er heimilt:
a. að setja á stofn undirnefndir loftflutninga á grundvelli landsvæðaskiptingar

eða öðrum grundvelli og ákveða, við hvaða hópa ríkja eða flugfélaga þeim
sé heimilt að skipta til að auðvelda framkvæmd markmiða samþykktar þess-
arar, enda sé það álitið rétt og æskilegt með tilliti til reynslu að gera slíkar
ráðstafanir ;

b. að fela loftsiglinganefnd á hendur aðrar skyldur en þær, sem í samþykktinni
getur, og að afnema eða takmarka slíkt umboðsvald nefndarinnar hvenær
sem er;

c. að halda uppi rannsóknum it öllum atriðum varðandi loftsiglingar og loft-
flutninga, sem varða hag allra þjóða, skýra samningsríkjum frá niðurstöðum
slíkra rannsókna og auðvelda gagnkvæmar upplýsingar samningsríkjanna um
loftflutninga og loftsiglingar ;

d. að athuga öll atriði varðandi skipulag og rekstur millilandaloftflutninga, þar
á meðal, hvort tiltækilegt sé, að mörg ríki eigi saman eða séu í samvinnu um
flugferðir á aðalleiðum, og leggja fyrir þíngið áætlanir þar að lútandi;

e. að rannsaka, að beiðni hvaða samningsríkis sem er, öll atriði, sem hindra
kunna þróun alþjóðaloftsiglinga og unnt er að komast hjá, og gefa þær skýrslur
að lokinni rannsókn, sem þykja kunna æskilegar.

55. gr.
Heimildir ráðsins.

X. KAFLI
Loftsiglinganefndin.

56. gr.
Útnefning og skipun.

Loftsiglinganefnd skal skipuð tólf meðlimum, er ráðið kýs meðal fulltrúa,
sem tilnefndir eru af samningsríkjum. Þessir menn skulu fullnægja þeim kröfum,
er hæfilegar þykja um reynslu í vísindum og framkvæmd loftsiglinga. Ráðið skal
biðja öll samningsríki um að tilnefna menn. Forseti loftsiglinganefndar skal skip-
aður af ráðinu.

57. gr.
Slojldur nefndarinnar.

Loftsiglinganefnd skal:
a. athuga og gera tillögur til ráðsins um samþykkt á breytingum á fylgiskjölum

þessarar samþykktar;
b. skipa tekniskar undirnefndir, sem öll samningsríki mega eiga fulltrúa í, ef

þau óska;
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c. vera ráðinu til ráðleggingar um söfnun og dreifing til samningsríkja á öllum
upplýsingum, sem hún telur nauðsynlegar og þarf'legar til eflingar loftsigl-
ingum.

XI. KAFLl
Starfslið.

58. gr.
Ráðning starfsliðs.

Ráðið skal i samræmi við þær reglur, sem þingið kann að setja, svo og þær
reglur, sem settar eru í samþykkt þessari, ákveða, hvernig haga skuli ráðningu
starfsfólks og uppsögn, þjálfun þess, launakjörum, uppbótum og starfsreglum,
og tekur þetta til aðalritara og annars starfsliðs stofnunarinnar. Er ráðinu heimilt
að ráða til slíkra starfa horgara hvers samningsríkis sem er.

59. gr.
Siarfsliðið alþJóðlegt.

Eigi skal forseti, 'aðalritari eða annað starfslið leita leiðbeininga um fram-
kvæmdir á skyldum sinum né taka við slíkum leiðbeiningum frá neinum aðila
utan stofnunarinnar. Öll samningsríki skuldbinda sig til að virða skyldur starfs-
liðsins gagnvart öllum þjóðum og til þess að gera enga tilraun til að hafa áhrif
á fólk af sínu þjóðerni hvað snertir framkvæmdir þeirra á skyldustörfum.

60. gr.
Friðhelgi og forréttindi starfsmanna.

Öll samningsríkin skulu, að svo miklu leyti sem hægt er í samræmi við stjórnar-
skrárvenjur þeirra, veita forseta ráðsins, aðalritara og öðru starfsliði stofnunarinnar
þá friðhelgi og þau forréttindi, sem veitt eru tilsvarandi starfsliði annarra alþjóða-
stofnana.

Verði gert alþjóðasamkomulag um friðhelgi og forréttindi alþjóðaembættis-
manna, skulu friðhelgi og forréttindi þau, sem veitt ern forseta ráðsins, aðalritara
og öðru starfsliði stofnunarinnar, vera í samræmi við slíkt alþjóðasamkomulag.

XII. KAFLI
Fjármál.

61. gr.
Fjárhaqsáætluti og skipting útgjalda.

Ráðið skal leggja fyrir þingið árlega fjárhagsáætlun og árleg reikningsskil
og áætlun um allar tekjur og gjöld. Þingið skal samþykkja fjárhagsáætlanir með
þeim breytingum, sem því þykir hlýða að gera, og skal það skipta útgjöldum
stofnunarinnar meðal meðlimaríkja á þeim grundvelli, sem það kann að ákveða
á hverjum tíma, að undanskildum álögum á þau ríki, sem takast þær á hendur í
samræmi við XV. kafla,

{i2. gr.
Svipting atkvæðisréttar.

Þingið getur svipt hvert það samningsríki atkvæðisrétti i þingi og ráði, sem
eigi fullnægir innan hæfilegs tíma fjárhagslegum skyldum sínum við stofnunina.

63. gr.
Útgjöld sendinettuia og annnrra [ulltrúa.

Hvert samningsríki um sig skal bera kostnað af eigin nefnd sinni til þings-
ins, svo og þóknun, ferðakostnað og annan kostnað allra þeirra, sem það felur að
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starfa i ráðinu, og enn fremur vegna þeirra, sem það tilnefnir eða sendir sem full-
trúa í allar auka- eða undirnefndir stofnunarinnar.

XIII. KAFLI
Aðrir alþjóðasamningar.

64. gr.
Öryggisráðstafanir.

Með tilliti til flugmála innan starfssviðs stofnunarinnar, sem beint geta haft
áhrif á heimsöryggi, getur stofnunin með samþykki þingsins gert samninga við
hvaða almenna stofnun, sem á fót kann að verða komið af þjóðum heimsins í þvi
skyni að varðveita friðinn.

65. gr.
Samningar við aðrar alþjóðanefndir.

Ráðinu er heimilt fyrir hönd stofnunarinnar að leita samkomulags við aðrar
alþjóðanefndir um að halda uppi sameiginlegri starfsemi eða gera sameiginlegar
ráðstafanir viðvíkjandi starfsliði, og með samþykki þingsins má það gerast aðili
að öllum slíkum samningum, sem auðvelda megi störf stofnunarinnar.

66. gr.
Starfsemi viðvíkjandi öðl'Um samningum.

a. Stofnunin skal einnig halda uppi þeirri starfsemi, sem henni ber í samræmi
við alþjóðasamning um viðkomu flugvéla (International Air Services Transit
Agreement) og alþjóðaloftflutningasamning (International Air Transport
Agreement), er gerðir voru í Chicago 7. desember 1944 í samræmi við ákvæði
þau og skilmála, sem þar eru sett.

b. Þeir meðlimir þingsins og ráðsins, sem ekki hafa samþykkt þá samninga, sem
um getur í a-lið, skulu eigi hafa rétt til atkvæðis um nein þau mál, sem vísað
er til þingsins eða ráðsins samkvæmt ákvæðum viðkomandi samninga.

III. HLUTI - ALÞJÚÐALOFTFLUTNINGAR

XIV. KAFLI
Upplýsingar og skýrslur.

67. gr.
Skýrslur sendar ráðinu.

Öll samningsríkin skuldbinda sig samkvæmt þeim fyrirmælum, er þau setja,
til að láta milliríkjaflugfélög sín senda ráðinu ferða skýrslur, kostnaðarskýrslur
og fjárhagsyfirlit, þar sem m. a. séu sýndar allar tekjur og uppruni þeirra.

XV. KAFLI
Flughafnir og önnur hjálpartæki til loftsiglinga.

68. gr.
Akvörðun leiða og flughafna.

Öll samningsríki mega, að tilskildum ákvæðum þessarar samþykktar, ákvarða
þær leiðir, sem í milliríkjaflugi verður að fara innan landsvæðis þeirra, svo og þær
flughafnir, sem nota má í slíku flugi.
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69. gr.
Endurbætur á hjálpartækjum til loftsiqlinqa.

Álíti ráðið, að flughafnir eða önnur hjálpartæki til loftsiglinga, þ. á lll. radíó-
og veðurstofur samningsríkis, séu ekki nægilega fullkomin fyrir öruggan, reglu-
bundinn, vel starfræktari og ódýran rekstur millirfkjaflugs, sem rekið er eða áætlað
að verði upp tekið, skal ráðið eiga viðræður við það ríki, sem beinlínis á í hlut,
og önnur ríki, sem hlut kunna að eiga að máli, í því skyni að finna ráð til umbóta
í þessu efni, og má ráðið setja fram ráðleggingar þessu viðvíkjandi. Eigi skal samn-
ingsríki teljast sekt um brot gegn samþykkt þessari, þó að það fari ekki eftir slík-
um ráðleggingum.

70. gr.
Kosinaður af lottsiqlinqatækíum.

Samningsríki má gera samninga við ráðið um framkvæmd þeirra ráðlegginga,
sem um getur í 69. gr. Má. ríkið taka á sig allan kostnað, sem af slíku samkomulagi
leiðir, en vilji ríkið það ekki, má ráðið að beiðni ríkisins leggja fram allan kostnað
eða hluta af honum

71. gr.
Hjálpartæki lögð til og haldið við af ráðinu.

Að beiðni samningsríkis má ráðið ganga að því að leggja til flughafnir, eina
eða allar, ásamt starfsliði, viðhaldi og yfirstjórn, svo og önnur hjálpargögn til loft-
siglinga, þ. á m. radíó- og veður stofur, ef slíks er þörf, innan lands viðkomandi ríkis
til þess að tryggja öruggan, reglubundinn, vel starfræktan og ódýran rekstur milli-
ríkjaflugs af hálfu annarra samningsríkja, enda má það ákveða réttlát og sanngjörn
gjöld fyrir afnot þeirra hjálpartækja, sem í té eru látin.

72. gr.
Útvegun og afnot lands.

Þar sem lands þarf undir hjálpartæki, sem kostuð eru að nokkru eða öllu leyti
af ráðinu að beiðni samnlngsrlkis, skal það ríki annaðhvort leggja landið til sjálft
og halda eignarrétti yfir því, ef það æskir þess, eða stuðla að því, að ráðið fái landið
til afnota með réttlátum og sanngjörnum skilmálum og í samræmi við lög þess ríkis,
sem i hlut á.

73. gr.
Útgjöld og niðllrjöfnllll gjalda.

Innan takmarka þeirra, sem þingið setur í samræmi við XII. kafla, getur ráðið
notað það fé, sem því er fengið til ráðstöfunar úr almennum sjóði stofnunarinnar,
til venjulegra útgjalda í samræmi við tilgang þessa kafla. Skal ráðið jafna niður því
fé, sem það þarfnast, i samræmi við þennan kafla, á þau samningsríki, sem það sam-
þykkja og eru heimaríki þeirra flugfélaga, sem nota hjálpartækin, enda fari slík
niðurjöfnun fralll i ákveðnum hlutföllum og á hæfilegu tímabili. Einnig má ráðið
jafna niður á þau ríki, sem það samþykkja, öllu rekstrarfé, sem þurfa þykir.

74. gr.
Teknisk aðstoð og notkun tekna.

Þegar ráðið leggur fram fé eða leggur til flughafnir eða önnur tæki að nokkru
eða öllu leyti að beiðni samningsríkis, má í samningum, með samþykki þess ríkis,
gera ráð fyrir tekniskri aðstoð um eftirlit og rekstur fIughafna og annarra tækja,
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svo og fyrir greiðslum af tekjum af rekstri flughafna og annarra tækja, á rekstrar-
útgjöldum flughafna og annarra tækja og á vöxtum og afskriftum.

75. gr.
Tekið við tækjum af ráðinu.

Samningsríki má hvenær sem er fullnægja þeim skuldbindingum, sem það
hefur tekið á sig samkvæmt 70. gr., og taka við flughöfnum og öðrum tækjum,
sem ráðið hefur lagt til á landsvæði þess, samkvæmt ákvæðum 71. og 72. gr.,
með því að greiða ráðinu upphæð, sem að áliti ráðsins er eftir atvikum sanngjörn.
AHti ríkið, að upphæð sú, sem ráðið ákveður, sé ósanngjörn, má það áfrýja
ákvörðun ráðsins til þingsins, sem getur staðfest hana eða breylt henni.

76. gr.
Endurqreiðsla fjár.

Fé það, sem ráðið hefur fengið að endurgreiðslu í samræmi við 75. gr .• og
það fé, sem því áskotnast af greiðslu vaxta og afskrifta samkvæmt 74. gr., skal
endurgreiða þeim ríkjum, sem upprunalega lögðu það fram eftir niðurjöfnun, ef
slík niðurjöfnun var gerð í samræmi við 73. gr., og skal endurgreiðsla vera í réttu
hlutfalli við þær upphæðir, sem þeim var að ákvörðun ráðsins gert að greiða.

XVI. KAFLI
Sameiginleg flugfélög og samvinna um rekstur.

77. gr.
Sameiginlegur rekstur leyfðu1·.

Ekkert í samþykkt þessari skal hindra það, að tvö samningsríki eða fleiri geri
með sér félag um sameiginlegan rekstur eða myndi með sér milliríkjaflugfélög,
né að þau sameini flugstörf sín, á hvaða leiðum eða svæðum, sem vera skal, en hlíta
skulu slík sameiginleg rekstrarfélög eða milliríkjaflugfélög og önnur slík flugsam-
lög öllum ákvæðum samþykktar þessarar, þ. á m. ákvæðum um að láta skrá samn-
inga hjá ráðinu. Skal ráðið kveða á um, á hvern hátt beita skuli ákvæðum samþykktar
þessarar um heimilisfang flugfara, að því er tekur til flugfara, sem flogið er af slík-
um milliríkjaflugfélögum.

78. gr.
Störf ráðsins.

Ráðinu er heimilt að stinga upp á því við samningsríki, sem í hlut eiga, að
þau myndi félagsskap því skyni að reka flug á hvaða leiðum eða svæðum sem
vera skal.

79. gr.
Þátttaka í rekstrarjélaqsskap,

Ríki má taka þátt Í rekstrarfélagsskap eða sameiginlegum ráðstöfunum, hvort
heldur er fyrir milligöngu ríkisstjórnar eða flugfélags eða flugfélaga, sem ríkis-
stjórn þess tilnefnir. Það er á valdi viðkomandi ríkis, hvort slík flugfélög eru
ríkiseign að öllu eða nokkru leyti eða einkaeign.
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IV. HLUTI - LOKAÁKVÆÐI

XVII. KAFLI
Aðrir loftferðasamningar og samþykktir.

80. gr.
París ar- og Hanannsamþqkktimar.

Þegar er þessi samþykkt gengur Í gildi heitir hvert samningsríki að segja upp
samþykkt þeirri um loftflutninga, sem gerð var í París 13. október 1919, og sam-
þykkt um kaup flug, sem gerð var í Havana 20. febrúar 1928, séu þau aðilar þeirra
samþykkta. Milli samningsríkja kemur þessi samþykkt Í stað þeirra tveggja, sem
að framan getur.

81. gr.
Skrásetning samninga, sem fyrir eru.

Alla samninga, sem í gildi eru við gildistöku samþykktar þessarar og gerðir
eru milli samningsríkis og einhvers annars ríkis eða milli flugfélags samnings-
ríkis og annars ríkis eða flugfélags annars ríkis, skal þegar í stað skrásetja hjá
ráðinu.

82. gr.
ll/nám ðsomrirnanleqra samninga.

Samningsríkin fallast á, að með samþykkt þessari skuli úr gildi falla allar
skuldbindingar og vilyrði þeirra á milli, sem ósamrímanleg eru ákvæðum hennar.
Fallast þau einnig á að láta ekki í té slíkar skuldbindingar eða vilyrði. Samnings-
ríki, sem áður en það gerðist aðili að stofnuninni, hefur tekið á sig skuldbind-
ingar gagnvart ríki, sem ekki er samningsríki, eða gagnvart þegni samningsríkis
eða annars ríkis, sem ósamrímanlegar eru ákvæðum samþykktar þessarar, skulu
þegar í stað gera ráðstafanir til að tryggja sér lausn frá þeim. Hafi flugfélag samn-
ingsríkis tekið á sig slíkar skuldbindingar, ber heimaríki þess að beita öllum áhrif-
um sínum til að tryggja, að þeim skuldbindingum ljúki þegar í stað, og skal að
minnsta kosti sjá svo til, að þeim ljúki svo fljótt sem slíkar ráðstafanir má lög-
lega gera, eftir gildistöku samþykktar þessarar.

83. gr.
Skrásetning nýn'a samninga.

Að svo miklu leyti sem ákvæði næstu greinar á undan leyfa, mega öll samn-
ingsríki gera samninga, sem samrímanlegir eru samþykkt þessari. Skal þegar í stað
skrá slíka samninga hjá ráðinu, sem birtir þá svo fljótt sem auðið er.

XVIII. KAFLI
Ágreiningur og brot.

84. gr.
Lausn ágreiningsmála.

Verði ekki jafnaður með samkomnulagi sá ágreiningur, sem rísa kann milli
tveggja ríkja eða fleiri út af túlkun eða framkvæmd samþykktar þessarar og fylgi-
skjala hennar, skal ráðið, að beiðni hvaða ríkis sem er og aðili er að ágreiningnum,
kveða upp úrskurð. Enginn meðlimur ráðsins skal greiða atkvæði í ályktun þess
út af deilumáli, sem hann er aðili að. Öll samningsríki mega, samkvæmt ákvæðum
85. greinar, áfrýja úrskurði ráðsins til gerðardóms ad hoc, sem ákveðinn verður
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f samraði við aðra aðila að þrætunni, eða til milliríkjadómstólsins. Skal tilkynna
ráðinu slíka áfrýjun innan 60 daga, frá því að tilkynning var fengin um úrskurð
ráðsins.

85. gr.
Framkvæmd gerðar.

Nú hefur eitthvert samningsríki, sem aðili er að þrætu, sem ráðið hefur fellt
úrskurð um og verið áfrýjað, ekki samþykkt ákvæði milliríkjadómstólsins, en þau
samningsríki, sem hlut eiga að máli, geta ekki komið sér saman um val gerðar-
dóms, og skal þá hvert samningsríki um sig tilnefna einn gerðardómara, en þeir til-
nefna oddamann. Vanræki annað hvort samningsríkið að tilnefna gerðardómara
innan þriggja mánaða frá því er úrskurði var áfrýjað, skal forseti ráðsins til-
nefna gerðardómara af hálfu þess ríkis og velja hann úr hópi þeirra manna, sem
hæfir eru og völ er á, en ráðið skal halda skrá um slíka menn. Geti gerðar-
dómarar ekki komið sér saman um oddamann innan 30 daga, skal forseti ráðsins
skipa oddamann úr hópi þeirra manna, er að framan getur. Skulu þá gerðardóm-
arar og oddamaður í sameiningu teljast gerðardómstólI. Allir gerðardómstólar,
sem settir eru samkvæmt þessari grein og hinni næstu á undan, skulu setja sér
réttarfarsákvæði og fella dóma, og ræður afl atkvæða. En ráðið má því aðeins
skera úr ágreiningi um réttarfarsákvæði, að um drátt sé að ræða, sem ráðið telur
of mikinn.

86. gr.
AfrÚjun.

Allir úrskurðir ráðsins varðandi það, hvort millilandaflugfélag sé rekið í
samræmi við ákvæði samþykktar þessarar, halda gildi sinu, nema ráðið breyti
þeim eða þeim sé hrundið við áfrýjun. í öllum öðrum greinum skal framkvæmd
úrskurðar ráðsins frestað, ef áfrýjað er, þar til yfirúrskurður er fallinn. Skulu
úrskurðir alþjóðadómstólsins og gerðardóms vera endanlegir og bindandi.

87. gr.
Viðurlög við brotum flllgfélags.

Öll samningsríkin skuldbinda sig til að banna því flugfélagi samningsríkis
rekstur flugferða yfir landi sínu, sem ráðið hefur úrskurðað, að hlíti ekki loka-
úrskurði, sem felldur er í samræmi við ákvæði næstu greinar á undan.

88. gr.
Viðllrlög við brotum rlkis,

Þingið skal svipta það samningsríki atkvæðisrétti innan þings og ráðs, sem
brýtur ákvæði þessa kafla.

XIX. KAFLI
Styrjaldir.

89. gr.
Stgr jaldir og Iuettuástond.

Verði styrjöld, skulu ákvæði samþykktar þessarar ekki hindra athafnafrelsi
nokkurs samníngsrfkis, sem i hlut á, hvort sem um styrjaldarriki eða hlutlaus er
að ræða. Sama skal og gilda um samningsríki, sem lýsir yfir innanlands hættu-
ástandi og tilkynnir það ráðinu.
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XX. KAFLI
Fylgiskjöl.

90. gr.
Samþykktir og breytingar á fylgiskjölum.

a. Til að samþykkja í ráðinu fylgiskjöl þau, sem tilfærð eru í 54. gr., staflið 1.,
þarf tvo þriðju hluta atkvæða í ráðinu á fundi, sem til þess er kvaddur saman,
og skal ráðið að því búnu leggja þau fyrir öll samningsríkin. Öll slík fylgiskjöl
svo og breytingar á þeim skulu ganga í gildi innan þriggja mánaða, frá því er
þau voru lögð fyrir samningsríkin, eða í lok þess tímabils, þótt lengra sé en að
framan getur, ef ráðið kann að ákveða, nema meiri hluti samningsríkja hafi
áður tjáð ráðinu, að þau fallist eigi á samþykkt þeirra.

b. Ráðið skal þegar tilkynna öllum samningsríkjum, hvenær fylgiskjal eða breyt-
ing á því kemur til framkvæmda.

XXI. KAFLI
Staðfestingar, samþykki, breytingar og uppsögn.

91. gr.
Staðfesting samþykktarinnar.

a. Þessi samþykkt skal háð staðfestingu þeirra ríkja, sem undir hana skrifa.
Skal geyma staðfestingarskjölin í þjóðskjalasafni Bandaríkja Ameríku, sem
tilkynna skulu hverju ríki, sem undirskrifar og aðhyllist samþykktina, hvenær
slík skjöl voru afhent til geymslu.

b. Þegar er samþykkt þessi hefur verið staðfest af 26 ríkjum eða þau hafa
gerzt aðilar að henni, skal hún ganga í gildi þeirra í milli á 30. degi eftir að 26.
staðfestingarskjalið var afhent til geymslu. Skal hún ganga í gildi hjá hverju
því ríki, sem siðar staðfestir hana, á 30. degi frá því er staðfestingarskjal þess
var afhent til geymslu. '

e. Stjórn Bandaríkja Ameríku skal bera skylda til að tilkynna stjórn hvers
ríkis, sem undirskrifað hefur eða gerzt aðili að samþykkt þessari, hvenær hún
tekur gildi.

92. gr.
Aðild að samþykktinni.

a. Heimilt skal meðlimum hinna sameinuðu þjóða, ríkjum, sem starfa með þeim,
og ríkjum, sem hlutlaus voru í núverandi heimsstyrjöld, að gerast aðilar að
samþykktinni.

b, Aðild ríkis að samþykktinni skal tilkynnt með erindi, stíluðu til stjórnar Banda-
ríkja Ameríku, og verður ríkið þá aðili á 30. degi frá því er stjórn Bandarfkj-
anna tók við erindinu, en hún skal tilkynna það öllum samningsríkjum.

93. gr.
Þátttaka annarra rik]a.

Önnur ríki en þau, sem um getur í 91. og 92. gr. a., mega, að fengnu sam-
þykki hverrar þeirrar alþjóðastofnunar, sem á stofn kann að verða sett meðal
þjóða heims til að varðveita frið. taka þátt í samþykkt þessari, enda komi til sam-
þykki % hluta atkvæða í þinginu, og með þeim skilyrðum, sem þingið kann að setja.
ÞÓ þarf, er svo stendur á, samþykki allra ríkja, sem það ríki, er um þátttöku sækir,
kann að hafa ráðizt inn í eða ráðizt á í núverandi ófriði.
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94. gr.
Breytingar á samþykktinni.

a. Allar breytingartillögur á samþykkt þessari verða að fá % atkvæða í þinginu
til að öðlast gildi og ganga í gildi um r íki þau, sem aðhyllzt hafa slíkar breyt-
ingar, þegar svo mörg ríki hafa staðfest þær, sem þingið ákveður. Skal sú tala
ríkja eigi nema minna en % samningsríkja.

h. Ef þingið álítur, að breyting sé þess eðlis, að hún réttlæti það, má þingið i
ályktun sinni um meðmæli með breytingu áskilja, að hvert það ríki, sem
hefur ekki staðfest breytinguna innan tiltekins tíma eftir að hún kom til
framkvæmda, skuli hætta að vera meðlimur stofnunarinnar og aðili að sam-
þykktinni.

95. gr.
Uppsögn samþykktarinnar.

a. Hvert samningsríki um sig má segja upp samþykkt þessari þrem árum eftir
að hún öðlaðist gildi, með erindi stíluðu til stjórnar Bandaríkja Ameríku, og
skal hún tjá öllum samningsríkjum uppsögnina.

b. Uppsögn skal taka gildi einu ári eftir að tekið var við henni og eigi snerta
annað ríki en það, sem hana stílaði.

XXII. KAFLI
Orðaskýringar.

96. gr.
Hvað samþykkt þessa snertir, þýða eftirtalin orð og orðtök það, sem hér segir:

a. "Flugrekstur" merkir alla skipulagsbundna flugþjónustu með flugförum til
opinbers flutnings á farþegum, pósti eða flutningi.

b. "Millilandaflugrekstur" merkir flugþjónustu um loft yfir landi fleiri en eins ríkis.
c. "Flugfélag" merkir loftflutningafyrirtæki, sem býður fram eða rekur milli-

landaflug.
d. "Viðkoma án viðskipta" (non-traffic stop) merkir lendingu til annars en að

taka eða skilja eftir farþega, flutning eða póst.

Undirskrift samþykktarinnar.
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir stjórnarerindrekar, sem hafa til þess

fullt umboð, undirritað samþykkt þessa fyrir hönd ríkisstjórna sinna á þeim dög-
um, er getur aftan við undirskrift þeirra.

Gert í Chicago 7. dag desembermánaðar 1944 á enskri tungu. Gera skal texta
á ensku, frönsku og spönsku, og skal hver þeirra jafngildur. Skulu þeir liggja
frammi til undirskriftar í Washington, D. C. Skulu báðir textarnir geymdir í
þjóðskjalasafni Bandaríkja Ameríku, en staðfest eftirrit send frá stjórn Banda-
ríkjanna til stjórna allra ríkja, sem undirskrifa kunna eða aðhyllast samþykkt
þessa.

(Undirskriftir fulltrúa ~g r íkja.)

Fylgiskjal II.
Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara.

(International Air Services Transit Agreement. -- Íslenzk þýðing.)
Ríki þau, sem undirrita og samþykkja þennan alþjóðasamning um viðkomu-

réttindi flugfara og eru meðlimir AIÞ.ióðaflugmálastofnunarinnar, lýsa hér með
yfir því, sem hér fer á eftir:

22



I. GREIN
1. liður.

Öll samningsríkin veita hvert öðru eftirtalin flugréttíndi áætlunar bundnu
millilandaflugi :
1. Réttindi til að fljúga yfir land þeirra án þess að lenda.
2. Réttindi til viðkomu án viðskipta.

Réttindi þau, sem veitt eru í þessum lið, skulu eigi taka til flughafna, sem
notaðar. eru til hernaðarþarfa og þar sem útilokuð eru afnot áætlunarbundins
millilandaflugrekstrar. Í styrjaldar- eða hernámslöndum, svo og á ófriðartímum
meðfram flutningaleiðum þeim, er að slíkum löndum liggja, skulu réttindi þau, er
að ofan getur, háð samþykki réttra hernaðaryfirvalda.

2. liður.
Framkvæmd ofangreindra réttinda skal vera í samræmi við ákvæði bráða-

birgðasamkomulags um alþjóðaflugmál og við samþykkt um alþjóðaflugmál, þegar
hún gengur í gildi, en hvort tveggja var samið i Chicago 7. desember 1944.

3. liður.
Samningsríki, sem veitir flugfélagi annars samningsríkis réttindi til flugvið-

komu án viðskipta, getur áskilið sér, að viðkomandi flugfélag láti í té hæfilegan
kaupflugrekstur á þeim stöðum, þar sem slík viðkoma á sér stað.

Slíkir skilmálar skulu þó eigi settir fram með neinni hlutdrægni í garð þeirra
flugfélaga, sem reka flug á sömu leið. Skal í þeim ekki tekið tillit til stærðar flug-
fara og þau notuð á þá leið, að eigi komi í bága við eðlilegan rekstur milliríkja-
flugs þess, sem um ræðir, né réttindi eða skyldur samningsríkis.

4. liður.
ön samningsríkin mega, ef ekki kemur í bága við ákvæði samnings þessa:

1. ákvarða þá leið, sem fara skal innan landsvæða þeirra í öllum milliríkjaflug-
ferðum, svo og flughafnir þær, sem í slíkum flugferðum má nota;

2. leggja á eða leyfa, að lögð verði á slíkar flugferðir réttlát og sanngjörn gjöld
fyrir afnot flughafna og annarra hjálpartækja, enda séu slík gjöld eigi hærri
en þau, sem eigin flugfélög þess ríkis mundu verða að gjalda fyrir sömu þæg-
indi eða svipuð störf. Það er tilskilið, að með kæru viðkomandi samnings-
ríkis megi áfrýja gjöldum fyrir flughafnir og önnur hjálpartæki til ráðs
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem stofnsett er í samræmi við ofangreinda
samþykkt, og skal það gefa skýrslu og ráðleggingar um það efni til þess ríkis
eða ríkja, sem hlut eiga að máli.

5. liður.
ön samningsríkin áskilja sér rétt til að endurkalla eða afnema leyfi til

loftflutninga til handa loftflutningafyrirtæld annars ríkis, þar sem því þykir eigi
nógu glöggt, að meiri hluti eignarréttar og virk framkvæmdastjórn sé í höndum
þegna samningsríkis, eða þegar slíkt loftflutningafyrirtæki lætur undir höfuð
leggjast að fylgja lögum þess ríkis, er það rekur flutninga um, eða fullnægja
skyldum sínum Í samræmi við samning þennan.

II. GREIN
1. liður.

Samningsríki, sem álítur, að athafnir annars samningsríkis í samræmi við
samning þennan baki því óréttlæti eða erfiðleika, má fara þess it leit við ráðið,
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að það athugi málið. Skal ráðið þá rannsaka málið og kveðja viðkomandi ríki til
viðræðna við sig. Leiði slíkar viðræður eigi til úrlausnar á málinu, má ráðið
gefa skýrslu og ráðleggingar til viðkomandi samningsríkja. Geri samningsríki
það, sem í hlut á, ekki hæfilegar ráðstafanir til úrbóta að svo búnu, getur ráðið
lagt til við þing ofangreindrar stofnunar, að það samningsríki verði svipt rétt-
indum sínum og forréttindum samkvæmt þessum samningi, þar til slíkar ráð-
stafanir hafa verið gerðar. Má þingið með % hlutum atkvæða svipta slíkt samn-
ingsríki réttindum um þann tíma, sem það telur hæfilegan, eða unz ráðið hefur
sannfært sig um, að ráðstafanir til úrbóta hafi verið gerðar af nefndu ríki.

2. liður.
Verði ágreiningur milli tveggja eða fleiri samningsríkja út af túlkun eða

framkvæmd samnings þessa ekki jafnaður með samningum, skal beita ákvæð-
um XVIII. kafla ofangreindrar samþykktar, á þann hátt er þar greinir, um ágrein-
ing, er rísa kann út af túlkun eða framkvæmd samþykktarinnar.

III. GREIN
Þessi samningur skal gilda jafnlengi og ofangreind samþykkt. ÞÓ má samn-

mgsríki, sem aðili er að þessum samningi, segja honum upp með eins árs fyrir-
vara með uppsögn, er stíla skal til stjórnar Bandaríkja Ameríku, og skal hún
þegar tilkynna þá uppsögn öllum öðrum samningsríkjum.

IV. GREIN
Þangað til ofangreind samþykkt gengur í gildi, skal alls staðar þar, sem til

hennar er vísað, annars staðar en í II. grein, 2. lið og V. grein, skoða svo sem
vísað sé til bráðabirgða samkomulags um alþjóðaflugmál, sem gert var í Chicago
7. desember 1944. Svo skulu og tilvísanir til Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, þings
hennar og ráðs skoðast sem tilvísanir til Bráðabirgða-alþjóðaflugmálastofnunar-
innar, bráðabirgðaþingsins og bráðabirgðaráðsins, eftir þVÍ sem við á.

V. GREIN
1 samningi þessum skal orðið "land" skýrt svo sem gert er 2. grein ofan-

greindrar samþykktar.
VI. GREIN

Undirskriftir og samþykkt samningsins.
Undirritaðir fulltrúar á alþjóðaflugmálaráðstefnunni, sem saman kom í

Chicago 1. nóvember 1944, hafa undirritað samning þennan að því tilskildu, að
stjórn Bandaríkja Ameríku verði sem allra fyrst send tilkynnurg frá öllum ríkis-
stjórnum, sem látið hafa undirskrifa samninginn af sinni hálfu, þess efnis, hvort
undirskrift af þeirra hálfu skuli skoðast sem samþykkt viðkomandi ríkisstjórnar
á samningnum og skuldbinding til að halda hann.

Öll ríki, sem meðlimir eru í Alþjóðaflugmálastofnuninni, mega samþykkja
þennan samning og taka á sig þær skuldbindingar, sem í honum felast, með því að
tilkynna samþykki sitt stjórn Bandaríkjanna, og skal slíkt samþykki ganga í gildi
á þeim degi, er sú stjórn tekur við slíkri tilkynningu.

Samningur þessi öðlast gildi meðal samningsríkja jafnóðum og þau sam-
þykkja hann hvert um sig. Að því loknu skal hann öðlast gildi gagnvart hverju
öðru ríki, sem tilkynnir stjórn Bandaríkjanna samþykki sitt þar að lútandi, á
þeim degi, er sú stjórn tekur við slíkri tilkynningu. Skal stjórn Bandaríkjanna
tilkynna öllum undirskriftar- og samníngsríkjum dagsetningu allra samþykkta
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á samningnum og um dag þann, er hann gengur i gildi gagnvart hverju ríki, sent
aðhyllist hann.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað
þennan samning, hver af hálfu sinnar ríkisstjórnar, á þeim dögum, er greindir eru
við undirskrift hvers um sig.

Gert í Chicago sjöunda dag desembermánaðar 1944 á enskri tungu. Gera skal
texta á ensku, frönsku og spönsku, og skal hver þeirra jafngildur. Skulu þeir
liggja frammi til undirskriftar í Washington, D. C. Skulu báðir textarnir geymdir
í skjalasafni stjórnar Bandaríkja Ameríku, en staðfest eftirrit send frá stjórn Banda-
ríkjanna til stjórna allra þeirra ríkja, sem undirskrifa kunna eða aðhyllast samn-
ing þennan.

(Undirskriftir fulltrúa 33 ríkja.)

Alþingi, 26. febr. 1947.

Ingólfur Jónsson,
form.

Sigurður Bjarnason.

Finnur Jónsson,
frsm.

Jón Sigurðsson.
Sigfús Sigurhjartarson.

.Jörundur Brynjólfsson,
fundaskrifari.

Bernh. Stefánsson.
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