2002 protokollen til Aten-konvensjonen om befordring av
passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974
De kontraherende stater,
SOM HAR ERKJENT at det er ønskelig å revidere Aten-konvensjonen om befordring av passasjerer
og deres bagasje til sjøs, vedtatt i Aten 13. desember 1974, for å muliggjøre økt erstatning, for å
introdusere objektivt ansvar, for å skape forenklede prosedyrer for å oppdatere begrensingsbeløpene, og
for å sikre tvungen forsikring til fordel for passasjerene,

SOM MINNER OM at 1976 protokollen til konvensjonen introduserer den spesielle trekkrettigheten
som regneenhet i stedet for gullfranc,

SOM HAR MERKET SEG at 1990 protokollen til konvensjonen, som muliggjør økt erstatning og en
forenklet prosedyre for å oppdatere begrensningsbeløpene, ikke har trådt i kraft,

ER BLITT ENIGE om følgende:
ARTIKKEL 1
I denne protokollen skal:
1 ”Konvensjon” bety teksten i Aten-konvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs,
1974.
2 ”Organisasjon” bety den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.
3 ”Generalsekretær” bety Organisasjonens Generalsekretær.

ARTIKKEL 2
Artikkel 1, paragraf 1 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
1 (a) ”bortfrakter” betyr en person av hvem eller på hvis vegne en befordringsavtale er blitt sluttet, hva
enten befordringen blir faktisk utført av den personen eller av en utførende bortfrakter;
(b) ”utførende bortfrakter” betyr en person som ikke er bortfrakteren, men som er skipets reder,
befrakter eller operatør, og som faktisk utfører hele eller en del av befordringen; og
(c) ”bortfrakter som faktisk utfører hele eller en del av befordringen” betyr utførende bortfrakter, eller
bortfrakter for så vidt bortfrakter faktisk utfører befordringen.

ARTIKKEL 3
1 Artikkel 1, paragraf 10 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
10 ”Organisasjon” betyr den internasjonale sjøfartsorganisasjonen

2 Følgende tekst legges til artikkel 1, paragraf 11 i konvensjonen:
11 ”Generalsekretær” betyr Organisasjonens Generalsekretær.

ARTIKKEL 4
Artikkel 3 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 3
Bortfrakterens ansvar
1 For tap som følge av en passasjers død eller personskade forårsaket av en skipsfartshendelse, skal
bortfrakteren være ansvarlig i den utstrekning tapet for hver passasjer ved en og samme hendelse ikke
overstiger 250 000 regneenheter, med mindre bortfrakteren beviser at hendelsen:
(a) skyldes krigshandling, eller lignende handling under væpnet konflikt, borgerkrig, eller opprør eller en
naturbegivenhet av usedvanlig, uunngåelig eller uimotståelig karakter; eller
(b) i sin helhet skyldes en handling eller unnlatelse utført av tredjemann i den hensikt å forårsake
hendelsen;
Hvis og i den utstrekning tapet overstiger det ovennevnte begrensningsbeløpet, skal bortfrakteren være
ytterligere ansvarlig med mindre bortfrakteren beviser at hendelsen som forårsaket tapet inntraff uten
feil eller forsømmelse fra bortfrakterens side.
2 For tap som følge av en passasjers død eller personskade som ikke er forårsaket av en
skipsfartshendelse, er bortfrakteren ansvarlig hvis hendelsen som forårsaket tapet skyldes feil eller
forsømmelse fra bortfrakterens side. Bevisbyrden for at det foreligger feil eller forsømmelse skal påhvile
den som krever erstatning.
3 For tap som følge av tap av eller skade på håndbagasje, er bortfrakteren ansvarlig hvis hendelsen som
forårsaket tapet skyldes feil eller forsømmelse fra bortfrakterens side. Feil eller forsømmelse på
bortfrakterens side skal presumeres for tap som er forårsaket av en skipsfartshendelse.
4 For tap som følge av tap av eller skade på annen bagasje enn håndbagasje, er bortfrakteren ansvarlig
med mindre bortfrakteren beviser at hendelsen som forårsaket tapet inntraff uten feil eller forsømmelse
fra bortfrakterens side.
5 I denne artikkelen skal:
(a) ”skipsfartshendelse” bety forlis, kantring, sammenstøt, stranding, eksplosjon eller brann i skipet,
eller en defekt ved skipet;
(b) ”feil eller forsømmelse fra bortfrakterens side” inkludere feil eller forsømmelse av personer i
bortfrakterens tjeneste, som handler i tjenesten;
(c) ”feil ved skipet” bety enhver feil, svikt eller manglende overholdelse av gjeldende
sikkerhetsbestemmelser med hensyn til enhver del av skipet eller dets utstyr når det brukes ved
rømning, evakuering, ombordstigning eller ilandstigning av passasjerer; eller når det brukes ved
manøvrering, styring, sikker navigering, fortøyning, ankring, ankomst eller avgang fra kai eller ankring
eller skadekontroll etter oversvømmelse; eller når det brukes ved sjøsetting av redningsutstyr; og
(d) ”tap” ikke inkludere ikke-økonomisk tap.

6 Bortfrakterens ansvar etter denne artikkelen gjelder bare for tap som springer ut fra hendelser som
inntreffer under befordringen. Bevisbyrden for at hendelsen som forårsaket skaden inntraff under
befordringen skal påhvile den som krever erstatning.
7 Bestemmelsene i denne konvensjonen skal ikke avskjære den rett til regress som bortfrakteren måtte
ha mot tredjemann, eller skadelidtes medvirkning etter artikkel 6 i denne konvensjonen. Bestemmelsene
i denne artikkelen skal ikke avskjære retten til ansvarsbegrensning etter artikkel 7 eller 8 i denne
konvensjonen.
8 Presumpsjon for en parts feil eller forsømmelse, eller plassering av bevisbyrde på en part, skal ikke
være til hinder for at bevis til fordel for den parten tas i betraktning.

ARTIKKEL 5
Følgende tekst legges til som artikkel 4bis i konvensjonen:

Artikkel 4bis
Tvungen forsikring
1 Når passasjerer fraktes om bord i et skip registrert i en kontraherende stat, som har tillatelse til å
frakte mer enn 12 passasjerer, og denne konvensjonen får anvendelse, skal enhver bortfrakter som
faktisk utfører hele eller deler av befordringen ha forsikring eller annen økonomisk sikkerhet, som garanti
fra en bank eller lignende finansieringsinstitusjon, for å dekke sitt ansvar under denne konvensjonen for
en passasjers død eller personskade. Den tvungne forsikringen eller annen økonomisk sikkerhet skal ikke
være mindre enn 250 000 regneenheter per passasjer for en og samme hendelse.
2 Et sertifikat der det bekreftes at det foreligger gjeldende forsikring eller annen økonomisk sikkerhet i
samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen skal utstedes for hvert skip etter at vedkommende
myndighet i en kontraherende stat har fastslått at bestemmelsene i paragraf 1 er overholdt. For skip
registrert i en kontraherende stat skal slikt sertifikat utstedes av eller attesteres av vedkommende
myndighet i registreringsstaten; for skip som ikke er registrert i en kontraherende stat kan slik sertifikat
utstedes av eller attesteres av vedkommende myndighet i enhver kontraherende stat. Sertifikatet skal
være i utformet i samsvar med modellen i Vedlegg I, og skal inneholde følgende opplysninger:
(a) skipets navn, kjennetegn i nummer eller bokstaver, og registreringshavn;
(b) navn og hovedforretningssted til bortfrakteren som faktisk utfører hele eller endel av befordringen;
(c) IMO identifikasjonsnummer,
(d) sikkerhetens art og gyldighetstid
(e) navn og hovedforretningssted til forsikringsgiveren eller annen som har stilt økonomisk sikkerhet, og
i tilfelle det forretningssted hvor forsikringen er ytet eller den økonomiske sikkerheten stilt; og
(f) sertifikatets gyldighetstid, som ikke må være lengre enn forsikringens eller den økonomiske
sikkerhetens gyldighetstid.
3 (a) En kontraherende stat kan bemyndige en institusjon eller organisasjon som den anerkjenner til å
utstede sertifikat som nevnt i paragraf 2. En slik institusjon eller organisasjon skal informere den staten

om hvert sertifikat som utstedes. I ethvert tilfelle skal den kontraherende staten fullt ut innestå for at
sertifikatene er fullstendige og nøyaktige, og skal sørge for de nødvendige ordninger for å overholde
denne forpliktelsen.
(b) En kontraherende stat skal underrette Generalsekretæren:
(i) om de særskilte forpliktelsene og vilkårene for bemyndigelsen til en institusjon eller organisasjon som
den anerkjenner;
(ii) om inndragningen av slik bemyndigelse; og
(iii) om hvilken dato bemyndigelsen eller tilbaketrekning av bemyndigelsen gjelder fra.
(c) Den institusjonen eller organisasjonen som er bemyndiget til å utstede sertifikater i samsvar med
denne paragrafen skal, som et minimum, også være bemyndiget til å trekke tilbake sertifikatene dersom
betingelsene for utstedelsen ikke blir overholdt. I ethvert tilfelle skal institusjonen eller organisasjonen
rapportere om slik inndragning til den staten som sertifikatet ble utstedt på vegne av.
4 Sertifikatet skal utferdiges på det eller de offisielle språk i den stat hvor det utstedes. Er det språk som
anvendes verken engelsk, fransk eller spansk, skal teksten inneholde en oversettelse til et av disse
språkene. Staten kan bestemme at statens eget offisielle språk kan utelates.
5 Sertifikatet skal medføres om bord på skipet, og en kopi skal deponeres hos skipets
registreringsmyndighet, eller, hvis skipet ikke er registrert i en kontraherende stat, hos vedkommende
myndighet som har utstedt eller attestert sertifikatet.
6 En forsikring eller annen økonomisk sikkerhet fyller ikke vilkårene i denne artikkel om den kan opphøre
å gjelde – av annen grunn enn at forsikringens eller sikkerhetens gyldighetsperiode som er angitt i
sertifikatet er utløpt – før det er gått tre måneder fra den dag melding om oppsigelsen ble gitt den
myndighet som er nevnt i paragraf 5, med mindre sertifikatet er levert tilbake til myndigheten eller nytt
sertifikat er utstedt før utløpet av denne frist. Bestemmelsene foran gjelder tilsvarende for enhver
endring som medfører at forsikringen eller den økonomiske sikkerheten ikke lenger fyller vilkårene i
denne artikkel.
7 Registreringsstaten fastsetter vilkårene for utstedelse av sertifikat og for dets gyldighet, etter
bestemmelsene i denne artikkel.
8 Bestemmelsene i denne konvensjonen skal ikke være til hinder for at en kontraherende stat kan basere
seg på informasjon innhentet fra andre stater, Organisasjonen eller andre internasjonale organisasjoner
vedrørende den finansielle situasjonen til forsikringsgivere eller personer som stiller økonomisk sikkerhet
etter bestemmelsene i denne konvensjonen. I slike tilfeller er ikke den kontraherende staten som
baserer seg på slik informasjon fritatt fra sine forpliktelser som sertifikatutsteder.
9 Forsikringssertifikater som er utstedt eller attestert etter myndighet fra en kontraherende stat skal
anerkjennes av andre kontraherende stater ved anvendelsen av denne konvensjonen, og skal av disse
stater anses å ha samme gyldighet som forsikringssertifikater utstedt eller bekreftet av dem, også når
det gjelder utstedelse eller attestering i anledning skip som ikke er registrert i en kontraherende stat. En
kontraherende stat kan når som helst anmode om konsultasjon med den utstedende eller attesterende
stat dersom den tror at den forsikringsgiver eller garantist som er nevnt i sertifikatet ikke er økonomisk i
stand til å oppfylle forpliktelsene etter denne konvensjonen.

10 Krav om erstatning for skade som er dekket av forsikring eller annen økonomisk sikkerhet etter
denne artikkel kan reises direkte mot forsikringsgiveren eller den som har stilt økonomisk sikkerhet. I et
slikt tilfelle gjelder beløpene i paragraf 1 som ansvarsbegrensning for forsikringsgiveren eller den som
har stilt økonomisk sikkerhet, uten hensyn til om bortfrakteren eller den utførende bortfrakteren er
berettiget til begrensning av ansvaret. Saksøkte kan også gjøre gjeldende de innsigelsene som
bortfrakteren nevnt i paragraf 1 selv ville hatt rett til å gjøre gjeldende (med unntak for innsigelser som
bygger på at skipseieren er gått konkurs eller at hans bo er tatt under likvidasjon), i samsvar med denne
konvensjonen. Videre kan saksøkte gjøre gjeldende den innsigelse at skaden skyldes sikredes forsettlige
feil, men saksøkte kan ikke gjøre gjeldende andre innsigelser som han ville hatt rett til å gjøre gjeldende
i søksmål anlagt av sikrede mot saksøkte. Saksøkte skal alltid ha rett til å kreve at bortfrakter og
utførende bortfrakter skal tre inn i saken.
11 Ethvert beløp som skriver seg fra en forsikring eller annen økonomisk sikkerhet som er gitt i samsvar
med paragraf 1 kan bare benyttes til å dekke krav etter denne konvensjonen, og enhver betaling av slike
beløp skal anses som innfrielse av krav på erstatning etter denne konvensjonen i samsvar med de
innbetalte beløp.
12 En kontraherende stat skal ikke tillate at et skip som fører dens flagg, og som denne artikkel kommer
til anvendelse på, på noe tidspunkt opereres med mindre skipet har sertifikat som er utstedt i samsvar
med paragrafene 2 eller 15.
13 Forsåvidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne artikkel, skal enhver kontraherende stat i sin
nasjonale rett sørge for at forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for beløpene i paragraf 1 er i kraft
for ethvert skip som har tillatelse til å frakte mer enn 12 passasjerer, uansett hvor det er registrert, som
anløper eller forlater en havn på statens territorium, for så vidt denne konvensjonen får anvendelse.
14 Uten hensyn til reglene i paragraf 5 kan en kontraherende stat underrette Generalsekretæren om at
den ved anvendelsen av paragraf 13 ikke stiller krav om at skip har sertifikat som nevnt i paragraf 2 om
bord når det anløper eller forlater havner i dens territorium, dersom den kontraherende staten som
utsteder sertifikatet som kreves etter paragraf 2 har notifisert Generalsekretæren om at den har
elektroniske arkiver som er tilgjengelige for alle kontraherende stater og som bekrefter utstedelsen av
sertifikatet og gjør det mulig for de kontraherende stater å overholde sine forpliktelser etter paragraf 13.
15 Når et skip som eies av en kontraherende stat ikke er dekket av forsikring eller annen økonomisk
sikkerhet, får bestemmelsene om forsikring og sikkerhet i denne artikkel ikke anvendelse på skipet, men
skipet skal være utstyrt med et sertifikat, utstedt av vedkommende myndighet i registreringsstaten, der
det bekreftes at skipet eies av vedkommende stat og at ansvaret er dekket innen de grenser som er
angitt i paragraf 1. Dette sertifikat skal så langt som mulig svare til den modell som er påbudt i paragraf
2.

ARTIKKEL 6
Artikkel 7 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 7
Begrensning av ansvaret for død og personskade
1 Bortfrakterens ansvar etter artikkel 3 for en passasjers død eller personskade skal ikke i noe tilfelle
overstige 400 000 regneenheter per passasjer ved en og samme hendelse. I tilfelle hvor erstatningen

ifølge domstollandets rett blir fastsatt i form av periodiske betalinger, skal kapitalverdien av disse ikke
overstige den nevnte grense.
2 En kontraherende stat kan regulere ansvarsgrensen som angitt i paragraf 1, forutsatt at den nasjonale
ansvarsgrensen, hvis det settes noen slik, ikke settes lavere enn beløpet i paragraf 1. En kontraherende
stat som gjør bruk av muligheten som er foreskrevet i denne paragrafen, skal informere
Generalsekretæren om hva slags ansvarsgrense som gjelder, eller om det ikke er noen ansvarsgrense.

ARTIKKEL 7
Artikkel 8 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 8
Begrensning av ansvaret for tap av eller skade på bagasje og kjøretøy
1 Bortfrakterens ansvar for tap av eller skade på håndbagasje skal ikke i noe tilfelle overstige 2 250
regneenheter per passasjer per befordring.
2 Bortfrakterens ansvar for tap av eller skade på kjøretøy, innbefattet all bagasje som fraktes i eller på
kjøretøyet, skal ikke i noe tilfelle overstige 12 700 regneenheter per kjøretøy per befordring.
3 Bortfrakterens ansvar for tap av eller skade på annen bagasje enn nevnt i paragraf 1 og 2, skal ikke i
noe tilfelle overstige 3 375 regneenheter per passasjer per befordring.
4 Bortfrakteren og passasjeren kan avtale at bortfrakterens ansvar skal være gjenstand for et fradrag på
ikke over 330 regneenheter i tilfelle skade på kjøretøy og ikke over 149 regneenheter pr. passasjer i
tilfelle av tap av eller skade på. annen bagasje. Beløpet skal trekkes fra tapet eller skaden.

ARTIKKEL 8
Artikkel 9 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 9
Regneenhet og omregning
1 Regneenheten nevnt i denne konvensjon er den spesielle trekkrettighet (SDR) slik den er definert av
Det internasjonale valutafond. Beløpene nevnt i artikkel 3 paragraf 1, artikkel 4bis paragraf 1, artikkel 7
paragraf 1, og artikkel 8 skal omregnes til domstolslandets nasjonale valuta på basis av denne valutas
forhold til den spesielle trekkrettigheten, den dag dommen blir avsagt, eller en annen dag som partene
er enige om. For en kontraherende stat som er medlem av Det internasjonale valutafond, skal verdien av
dens nasjonale valuta i forhold til den spesielle trekkrettighet beregnes i samsvar med den
vurderingsmåte som Det internasjonale valutafond anvender for sine operasjoner og transaksjoner på
vedkommende dag. For en kontraherende stat som ikke er medlem av Det internasjonale valutafond,
skal verdien av dens nasjonale valuta i forhold til den spesielle trekkrettighet beregnes på en måte som
denne stat fastsetter.
2 Likevel kan en stat som ikke er medlem av Det internasjonale valutafond og hvis lov ikke tillater
anvendelsen av bestemmelsene i paragraf 1, erklære ved ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller
tiltredelse til denne konvensjonen, eller når som helst senere at regneenheten nevnt i paragraf 1 skal

tilsvare 15 gullfranc. Den gullfranc som er omhandlet i denne paragrafen tilsvarer 65,5 milligram gull av
finhet 99/1000. Omregningen fra gullfranc til nasjonal valuta skal skje i samsvar med vedkommende
stats lover.
3 Den i siste setning i paragraf 1 nevnte beregning og den i paragraf 2 nevnte omregning skal foretas på
en slik måte at man så langt det er mulig, får uttrykt i de kontraherende staters nasjonale valuta den
samme reelle verdi for de i artikkel 3 paragraf 1, artikkel 4bis paragraf 1, artikkel 7 paragraf 1, og
artikkel 8 nevnte beløp som ville følge av anvendelsen av de tre første setningene i paragraf 1. De
kontraherende statene skal underrette Generalsekretæren om beregningsmåten etter paragraf 1,
henholdsvis om resultatet av omregning etter paragraf 2, ved deponeringen av et dokument ved
ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller tiltredelse og når som helst det skjer forandring i noen av
disse.

ARTIKKEL 9
Artikkel 16, paragraf 3 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
3 Domstolslandets lov skal bestemme vilkår for suspensjon og avbrytelse av foreldelsesfristen, men ikke
i noe tilfelle skal søksmål etter denne konvensjon kunne reises etter utløpet av noen av følgende
tidsrom:
(a) Et tidsrom på fem år regnet fra den dag passasjeren gikk i land, eller fra den dag ilandstigningen
skulle ha funnet sted dersom det er senere; eller, hvis dette er tidligere
(b) et tidsrom på tre år fra den dag da saksøkeren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden eller
tapet som er forårsaket av hendelsen.

ARTIKKEL 10
Artikkel 17 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 17
Kompetent domstol
1 Søksmål etter artikkel 3 og 4 i denne konvensjonen skal, etter saksøkerens valg, anlegges ved en av
de nedenfor angitte domstoler, forutsatt at domstolen har sitt sete i en kontraherende stat, og i henhold
til hver stats lov som regulerer rett verneting innenfor stater med flere mulige verneting.
(a) domstolen i den stat hvor saksøkte har sin bopel eller hovedkontoret for sin forretning, eller
(b) domstolen i den stat hvor avgangsstedet eller bestemmelsesstedet i henhold til befordringsavtalen
er, eller
(c) en domstol i den stat hvor saksøkeren har domisil eller bopel, dersom saksøkte har en
forretningsavdeling og er underkastet jurisdiksjon i nevnte stat, eller
(d) en domstol i den stat hvor befordringsavtalen ble inngått, dersom saksøkte har en
forretningsavdeling og er underkastet jurisdiksjon i nevnte stat.

2 Søksmål etter artikkel 4bis i denne konvensjonen skal, etter saksøkerens valg, anlegges ved en av
domstolene hvor søksmål kunne vært anlagt mot bortfrakteren eller den utførende bortfrakteren etter
paragraf 1.
3 Etter den hendelsen som har voldt skaden, kan partene avtale at erstatningskravet skal henskytes til
en hvilken som helst domstol eller voldgift.

ARTIKKEL 11
Følgende tekst legges til som artikkel 17bis i konvensjonen:
Artikkel 17bis
Anerkjennelse og fullbyrdelse
1 Dom avsagt av en domstol som er kompetent etter artikkel 17, som kan fullbyrdes i opprinnelsesstaten
og ikke lenger kan overprøves med vanlige rettsmidler der, skal anerkjennes i alle kontraherende stater,
med mindre:
(a) dommen ble oppnådd med svik; eller
(b) saksøkte ikke ble gitt rimelig varsel og rimelig mulighet til å fremstille saken.
2 En dom som er anerkjent i samsvar med paragraf 1 er tvangskraftig i enhver kontraherende stat så
snart de formaliteter som vedkommende stat krever er oppfylt. Disse formaliteter må ikke gi adgang til
ny prøving av sakens realitet.
3 En kontraherende stat kan anvende andre regler for anerkjennelse og fullbyrdelse, forutsatt at reglene
sikrer at dommer anerkjennes og fullbyrdes i minst like stor grad som etter paragraf 1 og 2.

ARTIKKEL 12
Artikkel 18 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:
Artikkel 18
Ugyldighet av kontraktsbestemmelser
Enhver kontraktsbestemmelse som er avtalt før den hendelsen som har voldt en passasjers død eller
legemsskade eller tap av eller skade på passasjerens bagasje inntreffer, og som tilsikter å frita en person
som er ansvarlig etter denne konvensjonen for ansvaret overfor passasjeren eller å fastsette en lavere
ansvarsgrense enn bestemt i denne konvensjon, unntatt det som er angitt i artikkel 8, paragraf 4, eller å
snu den bevisbyrden som påhviler bortfrakteren eller den utførende bortfrakteren, eller som innskrenker
valgretten etter artikkel 17 paragrafene 1 og 2, skal være ugyldig, men ugyldigheten av en slik
bestemmelse skal ikke gjøre befordringsavtalen ugyldig, som skal forbli underkastet bestemmelsene i
denne konvensjon.

ARTIKKEL 13
Artikkel 20 i konvensjonen erstattes av følgende tekst:

Artikkel 20
Atomskade
Denne konvensjon medfører ikke ansvar for skade ved atomulykke:
(a) dersom operatøren (innehaveren) av et atomanlegg er ansvarlig for slik skade enten etter Pariskonvensjonen av 29. juli 1960 om tredjemannsansvaret på atomenergiens område slik den er endret ved
tilleggsprotokoll av 28. januar 1964, eller etter Wien-konvensjonen av 21. mai 1963 om
erstatningsansvaret for atomskade, eller etter andre endringer eller protokoller til disse konvensjonene,
som er i kraft, eller
(b) dersom operatøren (innehaveren) av et atomanlegg er ansvarlig for slik skade i kraft av en nasjonal
lov som regulerer ansvaret for slik skade, forutsatt at denne lov er i alle henseender like gunstig for
skadelidte som Paris- eller Wien-konvensjonen, eller etter andre endringer eller protokoller til disse
konvensjonene, som er i kraft.

ARTIKKEL 14
Sertifikatmodell
1 Sertifikatmodellen som beskrevet i vedlegget til denne protokollen skal inkorporeres som et vedlegg til
konvensjonen.
2 Følgende tekst legges til som artikkel 1bis i konvensjonen:
”Artikkel 1bis
Vedlegg
Vedlegget til denne konvensjonen utgjør en integrert del av konvensjonen.”

ARTIKKEL 15
Tolkning og anvendelse
1 Konvensjonen og denne protokollen skal, mellom de kontraherende stater til denne protokollen, leses
og tolkes sammen som ett dokument.
2 Konvensjonen som endret ved denne protokollen skal kun gjelde for krav som skriver seg fra hendelser
som inntreffer etter at protokollen har trådt i kraft i den enkelte stat.
3 Artikkel 1 til 22 i konvensjonen, som revidert ved denne protokollen, skal – sammen med artikkel 17 til
25 i denne protokollen og vedlegget til denne – utgjøre og kalles Athen-konvensjonen om befordring av
passasjerer og deres bagasje til sjøs, 2002.

ARTIKKEL 16
Følgende tekst legges til som artikkel 22bis i konvensjonen:
Artikkel 22bis

Avsluttende bestemmelser i konvensjonen
De avsluttende bestemmelsene i konvensjonen skal være artikkel 17 til 25 i 2002-protokollen til Athenkonvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974. Henvisninger i denne
konvensjonen til kontraherende stater skal bety henvisninger til kontraherende stater til protokollen.

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
ARTIKKEL 17
Signatur, ratifikasjon, tiltredelse, vedtakelse og godkjennelse
1 Denne konvensjonen skal være åpen for undertegning ved Organisasjonens hovedkontor fra 1. mai
2003 til 30. april 2004, og skal deretter være åpen for tiltredelse.
2 Stater kan gi uttrykk for sin tilslutning til denne konvensjonen ved:
(a) signatur uten reservasjon for ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse; eller
(b) signatur med forbehold om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse som etterfølges av ratifikasjon,
vedtakelse eller godkjennelse; eller
(c) tiltredelse.
3 Ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller tiltredelse skjer ved å deponere et dokument med dette
innhold hos Generalsekretæren.
4 Ethvert dokument for ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller tiltredelse som deponeres etter
ikrafttredelsen av en endring av denne protokollen som gjelder alle eksisterende kontraherende stater,
eller etter at alle de nødvendige foranstaltninger for å sette endringene i kraft for disse stater er fullført,
skal anses for å gjelde protokollen slik den er etter disse endringene.
5 En stat skal ikke gi uttrykk for sin tilslutning til denne protokollen med mindre den sier opp:
(a) Athen-konvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs, vedtatt i Athen 13.
desember 1974;
(b) Protokollen til Athen-konvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs, vedtatt i
London 19. november 1976;
(c) Protokollen til Athen-konvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs, vedtatt i
London 29. mars 1990;
med virkning fra det tidspunktet denne protokollen trer i kraft for den staten i samsvar med artikkel 20.

ARTIKKEL 18
Stater med mer enn ett rettssystem
1 Hvis en stat har to eller flere territoriale enheter der flere forskjellige rettssystemer er anvendelige i
forhold til saker som omfattes av denne protokollen, kan den på tidspunktet for signering, ratifikasjon,

vedtakelse, godkjenning eller tiltredelse erklære at denne protokollen skal gjelde alle territoriale enheter,
eller kun en eller flere av disse. En slik erklæring kan når som helst endres ved avgivelse av en ny
erklæring.
2 En slik erklæring skal notifiseres til Generalsekretæren og skal angi spesifikt hvilke territoriale enheter
denne protokollen skal gjelde for.
3 I forhold til stater som har avgitt slik erklæring:
(a) skal referansen til skipsregisteret i en stat og den stat som foretar utstedelse og attestering av
forsikringssertifikater, bety den territoriale enheten hvor henholdsvis skipet er registrert og sertifikatet er
utstedt eller attestert;
(b) skal referanse til bestemmelsene i nasjonal lovgivning, nasjonale ansvarsgrenser og nasjonal valuta,
bety referanse til bestemmelsene i lovgivningen, ansvarsgrensene og valutaen som gjelder for den
aktuelle territoriale enheten; og
(c) skal referanse til domstoler, og til dommer som skal anerkjennes i de kontraherende stater, bety
referanse henholdsvis til domstoler og dommer som skal anerkjennes i den aktuelle territoriale enheten.

ARTIKKEL 19
Regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon
1 En regional organisasjon for økonomisk integrasjon bestående av suverene stater som har overført
kompetanse på visse områder som omfattes av denne protokollen til denne organisasjonen, kan
undertegne, ratifisere, tiltre, vedta eller godkjenne denne protokollen. En regional organisasjon for
økonomisk integrasjon som er part til denne protokollen skal ha de samme rettigheter og plikter som en
kontraherende stat, for så vidt organisasjonen har kompetanse på områder som omfattes av denne
protokollen.
2 Når en regional organisasjon for økonomisk integrasjon benytter sin stemmerett på områder der den
har kompetanse, har den tilsvarende antall stemmer som det antall kontraherende stater til protokollen
som har overført sin kompetanse til organisasjonen på det aktuelle området. En regional organisasjon for
økonomisk integrasjon kan ikke benytte sin stemmerett dersom dens medlemsland benytter sin
stemmerett, og motsatt.
3 Når antall kontraherende stater har betydning for denne protokollen – inkludert men ikke begrenset til
artikkel 20 og 23 – skal ikke den regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon regnes som en
kontraherende stat i tillegg til de av dens medlemsland som er kontraherende stater.
4 På tidspunktet for ratifikasjon, tiltredelse, vedtakelse eller godkjennelse skal den regionale
organisasjonen for økonomisk integrasjon erklære overfor Generalsekretæren på hvilke områder, som
omfattes av denne protokollen, den har fått overført kompetanse av sine medlemsland som er
signatarmakter eller kontraherende stater til denne protokollen, samt hvilke begrensninger som måtte
foreligge i denne kompetansen. Den regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon skal informere
Generalsekretæren snarlig om eventuelle endringer i dens kompetanse, innbefattet nye
kompetanseoverføringer som er angitt i erklæringen etter denne paragrafen. Slike erklæringer skal være
tilgjengelige hos Generalsekretæren i henhold til artikkel 24 i denne protokollen.

5 Kontraherende stater som er medlem av en regional organisasjon for økonomisk integrasjon som er
part til denne protokollen skal presumeres å ha kompetanse på alle områder som omfattes av denne
protokollen, for så vidt det aktuelle området ikke uttrykkelig omfattes av erklæring om overføring av
kompetanse til organisasjonen etter paragraf 4.

ARTIKKEL 20
Ikrafttredelse
1 Denne protokollen trer i kraft 12 måneder etter den dato da 10 stater enten har undertegnet uten
forbehold om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning, eller har deponert ratifikasjons-, vedtakelse -,
godkjennelses- eller tiltredelsesdokument hos Generalsekretæren.
2 For enhver stat som ratifiserer, vedtar, godkjenner eller tiltrer protokollen etter at vilkårene i paragraf
1 er oppfylt, trer denne konvensjonen i kraft tre måneder etter at staten har deponert vedkommende
dokument, men ikke før denne protokollen har trådt i kraft etter paragraf 1.

ARTIKKEL 21
Oppsigelse
1 Denne protokollen kan sies opp av enhver kontraherende stat når som helst etter den dag da
protokollen trådte i kraft for vedkommende stat.
2 Oppsigelse skal skje ved deponering av et oppsigelsesdokument hos Generalsekretæren.
3 Oppsigelsen får virkning 12 måneder etter at oppsigelsesdokumentet ble deponert hos
Generalsekretæren, eller på det senere tidspunkt som er angitt i dokumentet.
4 Mellom de kontraherende stater til denne protokollen skal ikke oppsigelse av konvensjonen etter
artikkel 25 i konvensjonen innebære oppsigelse av konvensjonen som endret ved denne protokollen.

ARTIKKEL 22
Revideringer og endringer
1 Organisasjonen kan innkalle til en konferanse med det formål å revidere eller endre denne protokollen.
2 Organisasjonen skal innkalle til en konferanse for de kontraherende stater for å revidere eller endre
denne protokollen på anmodning av minst en tredel av de kontraherende stater.

ARTIKKEL 23
Endringer av begrensningsbeløp
1 Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 22, skal de spesielle prosedyrene etter denne artikkel
gjelde kun for endringer av begrensningsbeløpene i artikkel 3 paragraf 1, artikkel 4bis paragraf 1,
artikkel 7 paragraf 1 og artikkel 8 i konvensjonen som endret ved denne protokollen.
2 På forlangende av minst halvparten, men ikke under seks, kontraherende stater til denne protokollen,
skal generalsekretæren la ethvert forslag om endringer av begrensningsbeløpene, innbefattet

egenandelene, som er fastsatt i artikkel 3 paragraf 1, artikkel 4bis paragraf 1, artikkel 7 paragraf 1 og
artikkel 8 i konvensjonen som endret ved denne protokollen, sirkulere til alle Organisasjonens
medlemmer og til alle kontraherende stater.
3 Enhver endring som blir foreslått og sirkulert slik det er nevnt ovenfor skal sendes til Organisasjonens
juridiske komité (heretter kalt ”juridisk komité”) for vurdering tidligst seks måneder etter
sirkulasjonsdatoen.
4 Alle kontraherende stater til konvensjonen som endret ved denne protokollen skal – uten hensyn til om
disse er medlemmer av Organisasjonen eller ikke – ha rett til å delta under saksbehandlingen til juridisk
komité for vurdering og vedtagelse av endringer.
5 Endringer skal vedtas med to tredelers majoritet av de kontraherende stater til konvensjonen som
endret ved denne protokollen, som er tilstede og stemmer i juridisk komité, utvidet slik det er bestemt i
paragraf 4, under forutsetning av at minst halvparten av de kontraherende stater til konvensjonen som
endret ved denne protokollen, er tilstede ved avstemningen.
6 Ved behandling av et forslag om endring av begrensningsbeløpene skal komitéen vurdere erfaring med
hensyn til ulykker, spesielt omfanget av de skader disse har resultert i, endringer i valutaverdiene, og
virkningen av den foreslåtte endring på forsikringskostnadene.
7 (a) Ingen endring i begrensningsbeløpene etter denne artikkel kan vurderes før tidligst fem år fra den
dag denne protokollen åpnes for signatur, og tidligst fem år etter den dag en foregående endring etter
denne artikkelen trådte i kraft.
(b) Intet begrensningsbeløp kan heves slik at det overstiger et beløp som tilsvarer den begrensning som
er fastsatt i konvensjonen som endret ved denne protokollen, med en 6 prosent økning pr år beregnet på
akkumulert basis fra den dag denne konvensjonen åpnes for signatur.
(c) Intet begrensningsbeløp kan heves slik at det overstiger et beløp som tilsvarer den begrensning som
er fastsatt i konvensjonen som endret ved denne protokollen, multiplisert med tre.
8 Organisasjonen skal gi melding til alle kontraherende stater om enhver endring som er vedtatt i
samsvar med paragraf 5. Endringen skal anses å være vedtatt etter en periode på atten måneder regnet
fra den dag meldingen ble gitt, med mindre minst en fjerdedel av statene som var kontraherende stater
på det tidspunkt da endringen ble vedtatt av komitéen har underrettet Generalsekretæren i løpet av
denne periode om at de ikke vedtar endringen, i hvilket tilfelle endringen blir forkastet og skal være uten
virkning.
9 En endring som anses å være vedtatt i samsvar med paragraf 8 trer ikraft atten måneder etter
vedtagelsen.
10 Alle kontraherende stater skal være bundet av endringen med mindre de sier opp denne protokollen i
samsvar med artikkel 21 paragrafene 1 og 2, minst seks måneder før endringen trer i kraft. En slik
oppsigelse gjelder fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
11 Når en endring er blitt vedtatt, men attenmånedersperioden for dens vedtagelse ennå ikke er utløpt,
skal en stat som i løpet av denne periode blir en kontraherende stat være bundet av endringen hvis den
trer i kraft. En stat som blir en kontraherende stat etter at denne perioden er utløpt, skal være bundet av
en endring som er blitt vedtatt etter paragraf 8. I de tilfelle som er nevnt i denne paragrafen blir en stat

bundet av en endring når endringen trer i kraft, eller når denne protokollen trer i kraft for vedkommende
stat, dersom dette skjer på et senere tidspunkt.

ARTIKKEL 24
Depositar
1 Denne protokollen og enhver endring vedtatt under artikkel 23 skal deponeres hos Generalsekretæren.
2 Generalsekretæren skal:
(a) underrette alle stater som har undertegnet eller tiltrådt denne protokollen om:
(i) enhver ny undertegning eller deponering av et ratifikasjons- vedtagelses-, godkjennelses- eller
tiltredelsesdokument, samt datoen for denne;
(ii) hver erklæring og underretning i samsvar med artikkel 9 paragraf 2 og 3, artikkel 18 paragraf 1 og
artikkel 19 paragraf 4 i konvensjonen som endret ved denne protokollen;
(iii) datoen for protokollens ikrafttredelse;
(iv) ethvert forslag til endring av beløpsgrensene, som er blitt fremsatt i samsvar med artikkel 23
paragraf 2 i denne protokollen;
(v) enhver endring som er vedtatt i samsvar med artikkel 23 paragraf 5;
(vi) enhver endring som anses å være godkjent etter artikkel 23 paragraf 8 i denne protokollen, samt
datoen for denne endringens ikrafttredelse i henhold til paragrafene 9 og 10 i den artikkelen;
(vii) deponeringen av ethvert dokument for oppsigelse av denne protokollen, samt datoen dokumentet er
mottatt og datoen oppsigelsen får virkning; og
(viii) enhver underretning som kreves etter noen artikkel i denne protokollen; og
(b) oversende bekreftede kopier av denne protokollen til alle statene som har signert eller tiltrådt
protokollen.
3 Så snart denne protokollen trer i kraft, skal Generalsekretæren sende en bekreftet kopi av den til
sekretariatet i De Forente Nasjoner for registrering og offentliggjøring i samsvar med artikkel 102 i De
Forente Nasjoners Pakt.

ARTIKKEL 25
Språk
Denne protokollen er utferdiget i et eneste eksemplar med arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og
spansk tekst, som alle har samme gyldighet.
Utferdiget i London 1. november 2002.

Til bekreftelse herav har nedenstående befullmektigede, som er behørig bemyndiget dertil, undertegnet
denne konvensjonen.
***

VEDLEGG
SERTIFIKAT OM FORSIKRING ELLER ANNEN ØKONOMISK SIKKERHET FOR
ANSVAR FOR PASSASJERERS DØD ELLER PERSONSKADE
Utferdiget i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4bis i Aten-konvensjonen om befordring av
passasjerer og deres bagasje til sjøs, 2002.

Skip Identifikasj IMO
Registreri Navn og full
ets onsskipsngsadresse til
registreri
hovedforretnings
navn bokstaver ngssted
stedet til
eller
bortfrakteren
nummer
som faktisk
tall
utfører hele eller
en del av
befordringen
Undertegnede bekrefter herved at det for skip som er omtalt ovenfor, foreligger forsikring eller annen
økonomisk sikkerhet som oppfyller vilkårene i artikkel 4bis i Aten-konvensjonen om befordring av
passasjerer og deres bagasje til sjøs, 2002.
Sikkerhetens art……………………………………………………………………………….
Sikkerhetens gyldighetstid……………………………………………………………………
Navn og adresse til forsikringsgiveren og/eller den (de) person(er) som har stilt annen økonomisk
sikkerhet
Navn……………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Dette sertifikatet er gyldig til………………………………………………………….
Utferdiget eller bekreftet av regjeringen i……………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
(Statens fullstendige navn)

ELLER
Følgende tekst skal brukes når en kontraherende stat benytter seg av artikkel 4bis, paragraf 3:
Dette sertifikatet er utstedt i henhold til fullmakt fra regjeringen i ………………………
(Statens fullstendige navn) av …………………………….. (navn på institusjon eller organisasjon)
……………………………… den ………………………….
(sted) (dato)
…………………………………………………
(Signatur og tittel til den tjenestemann som utferdiger eller bekrefter sertifikatet)

