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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2421 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ιδρύσεως Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως 
δια Ζημίας εκ Ρυπάνσεως υπό Πετρελαίου του 1971, και του Πρωτοκόλλου αυτής του 
1976 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1989 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 109 του 1989 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΕΚ 
ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ 1971, ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩ
ΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ 1976 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΕΙΔΗ στις 18 Δεκεμβρίου 1971 υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες Προοίμιο. 
Διεθνής Σύμβαση περί Ιδρύσεως Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως διά 
Ζημίας εκ Ρυπάνσεως υπό Πετρελαίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ διεθνώς 
στις 16 Οκτωβρίου 1978, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στις 19 Νοεμβρίου 1976 υπογράφτηκε επίσης στο 
Λονδίνο Πρωτόκολλο σχετικό με τη Σύμβαση αυτή, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ" αρ. 31.382 και παρ. 
40 και ημερ. 23.2.89 και 10.4.89, αντίστοιχα, Αποφάσεις του ενέκρινε 
την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πιο πάνω Σύμβαση 
και το Πρωτόκολλο της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει 
τα ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Συνοπτικός 
περί Ιδρύσεως Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως διά Ζημίας εκ Ρυ- τιτλ°ς. 
πάνσεως υπό Πετρελαίου του 1971 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1976 
(Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1989. 
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Ερμηνεία. 2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια — 

«Πρωτόκολλο» σημαίνει το σχετικό με τη Σύμβαση Πρωτόκολλο 
το οποίο υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Ιδρύσεως Διεθνούς 
Ταμείου Αποζημιώσεως διά Ζημίας εκ Ρυπάνσεως υπό Πετρελαίου η 
οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1971" 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων . 
(2) Οι υπόλοιποι όροι που απαντούνται στον παρόντα Νόμο και που 

δεν ορίζονται διαφορετικά σ ' αυτόν, έχουν την ίδια έννοια που 
αποδίδεται αντίστοιχα σ ' αυτούς από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο. 

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται η Σύμβαση και το Πρωτό
κολλο, των οποίων τα κείμενα στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθενται στο 
Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του 
Πίνακα: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων του 
Μέρους Ι και εκείνων του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύουν τα 
κείμενα που εκτίθενται στο Μέρος Ι αυτού. 

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμβάσεως, 
του Πρωτοκόλλου, του παρόντα Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδό
μενων Κανονισμών είναι ο Υπουργός και οι υπό τον Υπουργό ειδικά 
κατά περίπτωση εξουσιοδοτούμενοι. 

5.—(1) Κάθε πρόσωπο που υπέχει υποχρέωση συνεισφοράς με βάση 
το Ά ρ θ ρ ο 10 της Συμβάσεως οφείλει να καταβάλλει στο Ταμείο 
εμπρόθεσμα την αναλογούσα σ ' αυτό συνεισφορά σύμφωνα με τα 
Ά ρ θ ρ α 11 και 12 της Συμβάσεως. 

(2) Για την εξακρίβωση των υπόχρεων σε συνεισφορά προσώπων, 
καθώς και του ύψους αυτής, κάθε πρόσωπο που παραλαμβάνει εντός της 
Δημοκρατίας συνεισφέρον πετρέλαιο, οφείλει να υποβάλλει τέτοια 
στοιχεία αναφορικά με το παραλαμβανόμενο πετρέλαιο κατά το προ
ηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατά τα ειδικότερα σε Κανονισμούς 
οριζόμενα. 

6. Αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ά ρ θ ρ ο υ 7 της 
Συμβάσεως, για την εντός της Δημοκρατίας εκδίκαση αγωγών απο
ζημιώσεως που απορρέουν από τη Σύμβαση ή την εκδίκαση οποιουδή
ποτε θέματος σχετικού με την κατανομή του διαθέσιμου ποσού με βάση 
την παράγραφο 5 του Ά ρ θ ρ ο υ 4 της Συμβάσεως, είναι το Ανώτατο 
Δικαστήριο. 

Παραβάσεις 7.—(1) Πρόσωπο το οποίο αδικαιολόγητα αρνείται ή καθυστερεί ή 
και κυρώσεις, παραλείπει να καταβάλει στο Ταμείο, μέχρι την τασσόμενη από τη 

Σύμβαση ή το Ταμείο τελευταία ημερομηνία πληρωμής, την αναλογούσα 
σ ' αυτό συνεισφορά, τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους διπλάσιου 
της οφειλής του. 

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 
επιβαλλόμενη από τη Σύμβαση, το Πρωτόκολλο, τον παρόντα Νόμο ή 
τους δυνάμει αυτού εδκιδόμενους Κανονισμούς, τιμωρείται με χρηματική 
ποινή πεντακόσιων λιρών. 

(3) Η κατά τα εδάφια (1) ή (2) χρηματική ποινή επιβάλλεται στον 
παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώ
νει την παράβαση και εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 
Δημοκρατία. 

Κύρωση της 
Συμβάσεως 
και του 
Πρωτοκόλλου. 
Πίνακας. 
Μέρος Ι. 
Μέρος Π. 

Αρμόδια 
Αρχή. 

Διατάξεις 
αναφορικά 
με τις 
συνεισφορές. 

Αρμόδιο 
Δικαστήριο. 
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8.—(1) Εναντίον της απόςοασης για την επιβολή χρηματικής ποινής 
επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού μέσα σε 
προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. 

(2) Η κατά το εδάφιο (ϊ) προσφυγή δεν αναστέλλε* την εκτέλεση της 
αποφάσεως. 

(3) Το ποσό της χρηματικής ποινής περιέρχεται οριστικά στη 
Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον 
του Ανώτατου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από 
την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 

9.—(1) Το Υ'πουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονι
σμούς δημοσιευόμενους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Συμβάσεως, του Πρωτο
κόλλου και του παρόντα Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου 
(1), οι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για όλα ή για μερικά από τα 
ακόλουθα θέματα: 

(α) Τη διαδικασία καταβολής συνεισφορών στο Διεθνές Ταμείο 
Αποζημιώσεως, 

(β) τις ειδικότερες υποχρεώσεις κάθε προσώπου υπόχρεου σε συν
εισφορά προς το Ταμείο, ως και των συνεργαζόμενων προ
σώπων, 

(γ) τη διαδικασία ενημερώσεως της Αρμόδιας Αρχής για την 
παράλειψη καταβολής της συνεισφοράς από τα υπόχρεα πρό
σωπα, 

(δ) τον καθορισμό των οργάνων και γενικά της διοικητικής και 
δικαστικής διαδικασίας εκδικάσεως υποθέσεων, στις οποίες το 
Ταμείο είναι ή παρεμβαίνει ως διάδικος. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την 
κατάθεση αυτή, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν 
τροποποιήσει ή ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, τους κατατεθέντες 
Κανονισμούς, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, 
δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται 
σε ισχύ από τη δημοσίευση τους. Σε περίπτωση τροποποιήσεως τους, εν 
όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν και 
τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους. 

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τέσσερις μήνες μετά τη δημο
σίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Ιεραρχική 
Προσφυγή. 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

Έναρξη 
ισχύος 
του παρόντα 
Νόμου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Μέρος Ι 

INTERNATIONAL CONVENTION 
ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND 

FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE 

(Supplementary to the International Convention on 
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969) 

The States Parties to the present Convention, 
BEING PARTIES to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollu

tion Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969, 
CONSCIOUS of the dangers of pollution posed by the worldwide maritime 

carriage of oil in bulk, 
CONVINCED of the need to ensure that adequate compensation is available to 

persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge 
of oil from ships, 

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

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

CONSIDERING FURTHER that the economic consequences of oil pollution 
damage resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships 
should not exclusively be borne by the shipping industry but should in part be borne 
by the oil cargo interests, 

CONVINCED of the need to elaborate a compensation and indemnification system 
supplementary to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 
Damage with a view to ensuring that full compensation will be available to victims 
of oil pollution incidents and that the shipowners are at the same time given relief in 
respect of the additional financial burdens imposed on them by the said Convention, 

TAKING NOTE of the Resolution on the Establishment of an International 
Compensation Fund for Oil Pollution Damage which was adopted on 29 November 
1969 by the International Legal Conference on Marine Pollution Damage, 

HAVE AGREED as follows: 

General Provisions 

Article 1 

For the purposes of this Convention: _ 

1. "Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969. 
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2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pollution Damage", "Preventive Measures", 
"Incident" and "Organization", have the same meaning as in Article ί of the 
Liability Convention, provided however that, for the purposes of these terms, "oil" 
shall be confined to persistent hydrocarbon mineral oils. 
3. "Contributing Oil" means crude oil and fuel oil as defined in sub-paragraphs (a) 
and (b) below: 

(a) "Crude Oil" means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in 
the earth whether or not treated to render it suitable for transportation. It 
also includes crude oils from which certain distillate fractions have been 
removed (sometimes referred to as "topped crudes") or to which certain 
distillate fractions have been added (sometimes referred to as "spiked" or 
"reconstituted" crudes). 

(b) "Fuel Oil" means heavy distillates or residues from crude oil or blends of 
such materials intended for use as a fuel for the production of heat or 
power of a quality equivalent to the "American Society for Testing and 
Materials' Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69)", 
or heavier. 

4. "Franc" means the unit referred to in Article V, paragraph 9 of the Liability 
Convention. 
5. "Ship's tonnage" has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the 
Liability Convention. 
6. "Ton", in relation to oil, means a metric ton. 
7. "Guarantor" means any person providing insurance or other financial security 
to cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph I, of the 
Liability Convention. 
8. "Terminal Installation" means any site for the storage of oil in bulk which is 
capable of receiving oil from waterborne transportation, including any facility 
situated off-shore and linked to such site. 
9. Where an incident consists of a series of occurrences, it shall be treated as having 
occurred on the date of the first such occurrence. 

Article 2 
1. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named 
"The International Oil Pollution Compensation Fund" and hereinafter referred to as 
"The Fund", is hereby established with the following aims: 

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the 
protection afforded by the Liability Convention is inadequate; 

(b) to give relief to shipowners in respect of the additional financial burden 
imposed on them by the Liability Convention, such relief being subject to 
conditions designed to ensure compliance with safety at sea and other 
conventions; 

(c) to give effect to the related purposes set out in this Convention. 
2. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person 
capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being 
a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State 
shall recognize the Director of the Fund (hereinafter referred to as "The Director") 
as the legal representative of the Fund. 
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Article 3 

This Convention shall apply: 
1. With regard to compensation according to Article 4, exclusively to pollution 
damage caused on the territory including the territorial sea of a Contracting State, 
and to preventive measures taken to prevent or minimize such damage; 
2. With regard to indemnification of shipowners and their guarantors according to 
Article 5, exclusively in respect of pollution damage caused on the territory, includ
ing the territorial sea, of a State Party to the Liability Convention by a ship registered 
in or flying the flag of a Contracting State and in respect of preventive measures 
taken to prevent or minimize such damage. 

Compensation and indemnification 

Article 4 ~~ 
1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1(a), the 
Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person 
has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the 
terms of the Liability Convention, 

(a) because no liability for the damage arises under the Liability Convention; 
(b) because the owner liable for the damage under the Liability Convention is 

financially incapable of meeting his obligations in full and any financial 
security that may be provided under Article VII of that Convention does 
not cover or is insufficient to satisfy the claims for compensation for the 
damage; an owner being treated as financially incapable of meeting his 
obligations and a financial security being treated as insufficient if the 
person suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of 
the amount of compensation due under the Liability Convention after 
having taken all reasonable steps to pursue the legal remedies available to 
him; 

(c) because the damage exceeds the owner's liability under the Liability 
Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1, of that Conven
tion or under the terms of any other international Convention in force or 
open for signature, ratification or accession at the date of this Convention. 

Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily 
to prevent or minimize pollution damage shall be treated as pollution damage for the 
purposes of this Article. 
2. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph if: 

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

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an incident involv
ing one or more ships. 

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either 
from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered 
the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated 
wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person provided, 
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however, thai there shall be no such exoneration with regard to such preventive 
measures which are compensated under paragraph 1. The Fund shall in any tveni be 
exonerated to the extent thai the shipowner may have been exonerated under 
Article HI, paragraph 3, of the Liability Convention. 

4. (a) Except as otherwise provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, the 
aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article 
shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that 
amount and the amount of compensation actually paid under the Liability 
Convention for pollution damage caused in the territory of the Contracting 
States, including any sums in respect of which the Fund is under an obliga
tion to indemnify the owner pursuant to Article 5, paragraph 1, of this 
Convention, shall not exceed 450 million francs. 

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

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate 
amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be 
distributed in such a manner that the proportion between any established claim and 
the amount of compensation actually recovered by the claimant under the Liability 
Convention and this Convention shall be the same for all claimants. 

6. The Assembly of the Fund (hereinafter referred to as "the Assembly") may, 
having regard to the experience of incidents which have occurred and in particular 
the amount of damage resulting therefrom and to changes in the monetary values, 
decide that the amount of 450 million francs referred to in paragraph 4, sub-para
graphs (a) and (b), shall be changed; provided, however, that this amount shall in no 
case exceed 900 million francs or be lower than 450 million francs. The changed 
amount shall apply to incidents which occur after the date of the decision effecting 
the_change. (See Decisions set out on page 48) 

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use its good offices as 
necessary to assist that State to secure promptly such personnel, material and 
services as are necessary to enable the State to take measures to prevent or mitigate 
pollution damage arising from an incident in respect of which the Fund may be called 
upon to pay compensation under this Convention. 

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

Article 5 
1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1(b), the 
Fund shall indemnify the owner and his guarantor for that portion of the aggregate 
amount of liability under the Liability Convention which: 

(a) is in excess of an amount equivalent to 1,500 francs for each ton of the 
ship's tonnage or of an amount of 125 million francs, whichever is the less, 
and 
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(b) is not in excess ot an amount equivalent to 2,000 francs for each ton of the 
said tonnage or an amount of 210 million francs, whichever is the less, 

provided, however, that the Fund shall incur no obligation under this paragraph 
where the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the owner 
himself. 

2. The Assembly may decide that the Fund shall, on conditions to be laid down in 
the Internal Regulations, assume the obligations of a guarantor in respect of ships 
referred to in Article 3, paragraph 2, with regard to the portion of laibility referred 
to in paragraph 1 of this Article. However, the Fund shall assume such obligations 
only if the owner so requests and if he maintains adequate insurance or other 
financial security covering the owner's liability under the Liability Convention up to 
an amount equivalent to 1,500 francs for each ton of the ship's tonnage or an 
amount of 125 million francs, whichever is the less. If the Fund assumes such obliga
tions, the owner shall in each Contracting State be considered to have complied with 
Article VII of the Liability Convention in respect of the portion of his liability 
mentioned above. 

3. The Fund may be exonerated wholly or partially from its obligations under 
paragraph 1 towards the owner and his guarantor if the Fund proves that as a result 
of the actual fault or privity of the owner: 

(a) the ship from which the oil causing the pollution damage escaped did not 
comply with the requirements laid down in: 

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

(ii) the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960; or 
(iii) the International Convention on Load Lines, 1966; or 
(iv) the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960; or 
(v) any amendments to the above-mentioned Conventions which have 

been determined as being of an important nature in accordance with 
Article XV1(5) of the Convention mentioned under (i), Article IX(e) 
of the Convention mentioned under (ii) or Article 29(3Xd) or (4)(d) 
of the Convention mentioned under (iii), provided, however, that 
such amendments had been in force for at least twelve months at the 
time of the incident; 

and 
(b) the incident or damage was caused wholly or partially by such non-com

pliance. 
The provisions of this paragraph shall apply irrespective of whether the Contracting 
State in which the ship was registered or whose flag it was flying is a Party to the 
relevant instrument. 

4. Upon the entry into force of a new Convention designed to replace, in whole or 
in part, any of the Instruments specified in paragraph 3, the Assembly may decide at 
least six months in advance a date on which the new Convention will replace such 
Instrument or part thereof for the purpose of paragraph 3. However, any State Party 
to this Convention may declare to the Director before that date that it does not 
accept such replacement; in which case the decision of the Assembly shall have no 
effect in respect of a ship registered in, or flying the flag of, that State at the time of 
the incident. Such a declaration may be withdrawn at any later date and shall in any 
event cease to have effect when the State in question becomes a Party to such new 
Convention. (See Decisions set out on page 48) 
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5. A ship complying with the requirements in an amendment to an Instrument 
specified in paragraph 3 or with requirements in a new Convention, where the 
amendment or Convention is designed to replace in whole or in part such Instrument, 
shall be considered as complying with the requirements in the said Instrument for 
the purposes of paragraph 3. 
6. Where the Fund, acting as a guarantor by virtue of paragraph 2, has paid 
compensation for pollution damage in accordance with the Liability Convention, it 
shall have a right of recovery from the owner if and to the extent that the Fund 
would have been exonerated pursuant to paragraph 3 from its obligations under 
paragraph 1 to indemnify the owner. 
7. Expenses reasonably incurred and sacrifices reasonably made by the owner 
voluntarily to prevent or minimize polution damage shall be treated as included in 
the owner's liability for the purposes of this Article. 

Article 6 

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

Article 7 
1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action against the Fund 
for compensation under Article 4 or indemnification under Article 5 of this Conven
tion shall be brought only before a court competent under Article IX of the Liability 
Convention in respect of actions against the owner who is or who would, but for 
the provisions of Article HI, paragraph 2, of that Convention, have been liable for 
pollution-damage caused by the relevant incident. 
2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the necessary juris
diction to entertain such actions against the Fund as are referred to in paragraph 1. 
3. Where an action for compensation for pollution damage has been brought 
before a court competent under Article IX of the Liability Convention against the 
owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional 
competence over any action against the Fund for compensation or indemnification 
under the provisions of Article 4 or 5 of this Convention in respect of the same 
damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 
Liability Convention has been brought before a court in a State Party to the Liability 
Convention but not to this Convention, any action against the Fund under Article 4 
or under Article 5, paragraph 1, of this Convention shall at the option of the claimant 
be brought either before a court of the State where the Fund has its headquarters or 
before any court of a State Party to this Convention competent under Article IX of 
the Liability Convention. 
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4. Each ContractingrState shall ensure that the Fund shall have ihe right to intervene 
as a party to any legal proceedings instituted in accordance with Article IX of the 
Liability Convention before a competent court of that State against the owner of a 
ship or his guarantor. 
5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not be bound by 
any judgment or decision in proceedings to which it has not been a party or by any 
settlement to which it is not a party. 
6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an action under the 
Liability Convention for compensation for pollution damage has been brought 
against an owner or his guarantor before a competent court in a Contracting State, 
each party to the proceedings shall be entitled under the national law of that State 
to notify the Fund of the proceedings. Where such notification has been made in 
accordance with the formalities required by the law of the court seized and in such 
time and in such a manner that the Fund has in fact been in a position effectively to 
intervene as a party to the proceedings, any judgment rendered by the court in such 
proceedings shall, after it has become final and enforceable in the State where the 
judgment was given, become binding upon the Fund in the sense that the facts and 
findings in that judgment may not be disputed by the Fund even if the Fund has not 
actually intervened in the proceedings. 

Article 8 
Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4, 

paragraph 5, any judgment given against the Fund by a court having jurisdiction in 
accordance with Article 7, paragraphs 1 and 3, shall, when it has become enforceable 
in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of 
review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same condi
tions as are prescribed in Article X of the Liability Convention. 

Article 9 

1. Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in respect of any amount 
of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 
4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person 
so compensated may enjoy under the Liability Convention against the owner or his 
guarantor. 
2. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse or subrogation 
of the Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraph. 
In any event the right of the Fund to subrogation against such person shall not be less 
favourable than that of an insurer of the person to whom compensation or indem
nification has been paid. 
3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the 
Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid 
compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law 
shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have 
enjoyed under this Convention. ~ 
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Contributions 

ArtleSs 10 

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

(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contribu
ting oil carried by sea to such ports or terminal installations; and 

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

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

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

Article 11 
17 In respect of each Contracting State initial contributions shall be made of an 
amount which shall for each person referred to in Article 10 be calculated on the 
basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by him during the 
calendar year preceding that in which this Convention entered into force for that 
State. 
2. The sum referred to in paragraph 1 shall be determined by the Assembly within 
two months after the entry into force of this Convention. In performing this function 
the Assembly shall, to the extent possible, fix the sum in such a way that the total 
amount of initial contributions would, if contributions were to be made in respect 
of 90 per cent of the quantities of contributing oil carried by sea in the world, equal 
75 million francs. 
3. The initial contributions shall in respect of each Contracting State be paid within 
three months following the date at which the Convention entered into force for that 
State. 

Article 12 
I. With a view to assessing for each person referred to in Article 10 the amount of 
annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain 
sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate 
in the form of a budget of: 
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(i) Expenditure 
(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the relevant year 

and any deficit from operations in preceding years; 

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

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction 
of claims against the Fund due under Article 4 or 5, including repayments 
on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, 
to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one 
incident is in excess of 15 million francs; 

(ii) Income 
(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest; 
(b) initial contributions to be paid in the course of the year; 
(c) annual contributions, if required to balance the budget; 
(d) any other income. 

2. For each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution 
shall be determined by the Assembly and shall be calculated in respect of each 
Contracting State: 

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to 
in paragraph l(iXa) and (b) on the basis of a fixed sum for each ton of 
contributing oil received in the relevant State by such persons during the 
preceding calandar year; and 

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

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

4. The Assembly shall decide the portion of the annual contribution which shall 
be immediately paid in cash and decide on the date of payment. The remaining part 
of each annual contribution shall be paid upon notification by the Director. 

5. The Director may, in cases and in accordance with conditions to be laid down 
in the Internal Regulations of the Fund, require a contributor to provide financial 
security for the sums due from him. 

6. Any demand for payments made under paragraph 4 shall be called rateably from 
al! individual contributors. 
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1. The amount of any contribution due. under Article 12 and which is in arrear shall 
bear interest at a rate which shall be determined by the Assembly for each calendar 
year provided that different rates may be fixed for different circumstances. 
2. Each Contracting State shall ensure thai any obligation ίο contribute to the 
Fund arising under this Convention in respect of oil received within the territory of 
that State is fulfilled and shall take any appropriate measures under its law, including 
the imposing of such sanctions as it may deem necessary, with a view to the effective 
execution of any such obligation; provided, however, that such measures shall only 
be directed against those persons who are under an obligation to contribute to the 
Fund. 
3. Where a person who is liable in accordance with the provisions of Articles 10 
and 11 to make contributions to the Fund does not fulfil his obligations in respect 
of any such contribution or any part thereof and is in arrear for a period exceeding 
three months, the Director shall take all appropriate action against such person on 
behalf of the Fund with a view to the recovery of the amount due. However, where 
the defaulting contributor is manifestly insolvent or the circumstances otherwise 
so warrant, the Assembly may, upon recommendation of the Director, decide that 
no action shall be taken or continued against the contributor. 

Article 14 
1. Each Contracting State may at the time when it deposits its instrument of 
ratification or accession or at any time thereafter declare that it assumes itself 
obligations that are incumbent under this Convention on any person who is liable to 
contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, in respect of oil 
received within the territory of that State. Such declaration shall be made in writing 
and shall specify which obligations are assumed. 
~2T Where a declaration under paragraph 1 is made prior to the entry into force of 
this Convention in accordance with Article 40, it shall be deposited with the 
Secretary-General of the Organization who shall after the entry into force of the 
Convention communicate the declaration to the Director. 
3. A declaration under paragraph 1 which is made after the entry into force of this 
Convention shall be deposited with the Director. 
4. A declaration made in accordance with this Article may be withdrawn by the 
relevant State giving notice thereof in writing to the Director. Such notification shall 
take effect three months after the Director's receipt thereof. 
5. Any State which is bound by a declaration made under this Article shall, in any 
proceedings brought against it before a competent court in respect of any obligation 
specified in the declaration, waive any immunity that it would otherwise be entitled 
to invoke. 

Article 15 
!. Each Contracting State shall ensure that any person who receives contributing 
oil within its territory in such quantities that he is liable to contribute to the Fund 
appears on a list to be established and kept up to date by the Director in accordance 
with the subsequent provisions of this Article. 
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2. For the purposes set out in paragraph 1, each Contracting State shall communi
cate, at a time and in the manner to be prescribed in the Internal Regulations, to the 
Director the name and address of any person who in respect of that State is liable to 
contribute to the Fund pursuant to Article 10, as well as data on the relevant quanti
ties of contributing oil received by any such person during the preceding calendar 
year. 
3. For the purposes of ascertaining who are, at any given time, the persons liable 
to contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, and of establish
ing, where applicable, the quantities of oil to be taken into account for any such 
person when determining the amount of his contribution, the list shall be prima facie 
evidence of the facts stated therein. 

Organization and Administration 

Article 16 
The Fund shall have an Assembly, a Secretariat headed by a Director and, in 

accordance with the provisions of Article 21, an Executive Committee. 

Assembly 

Article 17 

The Assembly shall consist of all Contracting States to this Convention. 

Article 18 

The functions of the Assembly shall, subject to the provisions of Article 26, be: 
1. to elect at each regular session its Chairman and two Vice-Chairmen who shall 
hold office until the next regular session; 
2. to determine its own rules of procedure, subject to the provisions of this 
Convention; 
3. to adopt Internal Regulations necessary for the proper functioning of the Fund; 
4. to appoint the Director and make provisions for the appointment of such other 
personnel as may be necessary and determine the terms and conditions of service of 
the Director and other personnel; 
5. to adopt the annual budget and fix the annual contributions; 
6. to appoint auditors and approve the accounts of the Fund; 
7. to approve settlements of claims against the Fund, to take decisions in respect 
of the distribution among claimants of the available amount of compensation in 
accordance with Article 4, paragraph 5, and to determine the terms and conditions 
according to which provisional payments in respect of claims shall be made with a 
view to ensuring that victims of pollution damage are compensated as promptly as 
possible; 
8. to elect the members of the Assembly to be represented on the Executive 
Committee, as provided in Articles 21, 22 and 23; 
9- to establish any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be 
necessary; 
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10. to determine which non-Contracting States and which inter-governmental and 
international non-governmental organizations shall be admitted to take part, without 
voting rights, in meetings of the Assembly, the Executive Committee, and subsidiary 
bodies; 
11. to give instructions concerning the administration of the Fund to the Director, 
the Executive Committee and subsidiary bodies; 
12. to review and approve the reports and activities of the executive Committee; 
13. to supervise the proper, execution of the Convention and of its own decisions; 
14. to perform such other functions as are allocated to it under the Convention or 
are otherwise necessary for the proper operation of the Fund. 

Article 19 

1. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon 
convocation by the Director; provided, however, that if the Assembly allocates to 
the Executive Committee the functions specified in Article 18, paragraph 5, regular 
sessions of the Assembly shall be held once every two years. 
2. Extraordinary sessions of the Assembly shall be convened by the Director at the 
request of the Executive Committee or of at least one-third of the members of the 
Assembly and may be convened on the Director's own initiative after consultation 
with the Chairman of the Assembly. The Director shall give members at least thirty 
days* notice of such sessions. 

Article 20 
A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum for its 

"meetings. 

Executive Committee 

Article 21 
The Executive Committee shall be established at the first regular session of the 

Assembly after the date on which the number of Contracting States reaches fifteen. 

Article 22 
1. The Executive Committee shall consist of one-third of the members of the 
Assembly but of not less than seven or more than fifteen members. Where the number 
of members of the Assembly is not divisible by three, the one-third referred to shall 
be calculated on the next higher number which is divisible by three. 
2. When electing the members of the Executive Committee the Assembly shall: 

(a) secure an equitable geographical distribution of the seats on the Committee 
on the basis of an adequate representation of Contracting States particularly 
exposed to the risks of oil pollution and of Contracting States having large 
tanker fleets; and 
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(b) elect one half of the members of the Committee, or in case the total number 
of members to be elected is uneven, such number of the members as is 
equivalent to one half of the total number less one, among those Contract
ing States in the territory of which the largest quantities of oil to be taken 
into account under Article 10 were received during the preceding calendar 
year, provided that the number of States eligible under this subparagraph 
shall be limited as shown in the table below: 
Total number 
of Members on 
the Committee 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 ■'■■ 
14 

; · 15; 
3. A member of the Assembly which was eligible but was not elected under sub
paragraph (b) shall not be eligible to be elected for any remaining seat on the 
Executive Committee. 

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

Article 24 

The Executive Committee shall meet at least once every calendar year at thirty 
days' notice upon convocation by the Director, either on his own initiative or at the 
request of its Chairman or of at least onethird of its members. It shall meet at such 
places as may be convenient. 

Article 25 
At least twothirds of the members of the Executive Committee shall constitute 

a quorum for its meetings. 

Article 26 
1. The functions of the Executive Committee shall be: 

(a) to elect its Chairman and adopt its own rules of procedure, except as other
wise provided in this Convention; 

(b) to assume and exercise in place of the Assembly the following functions: 
(i) making provision for the appointment of such personnel, other than 

the Director, as may be necessary and determining the terms and 
conditions of service of such personnel; 

Number of States 
eligible under 
subparagraph (b) 

5 
6 
6 
8 
8 
9 
9 

11 
11 

Number of States 
to be elected under 
subparagraph (b) 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
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(ii) approving settlements of claims against the Fund and taking all other 
steps envisaged in relation to such claims in Article 18, paragraph? ; 

(in) giving instructions to the Director concerning the administration of 
the Fund and supervising the proper execution by him of the Conven
tion, of the decisions of the Assembly and of the Committee's own 
decisions; and 

(c) to perform such other functions as are allocated to it by the Assembly. 
2. The Executive Committee shall each year prepare and publish a report of the 
activities of the Fund during the previous calendar year. 

Article 27 
Members of the Assembly who are not members of the Executive Committee 

shall have the right to attend its meetings as observers. 

Secretariat 

Article 28 
1. The Secretariat shall comprise the Director and such staff as the administration 
of the Fund may require. 
2. The Director shall be the legal representative of the Fund. 

Article 29 
1. The Director shall be the chief administrative officer of the Fund and shall, 
subject to the instructions given to him by the Assembly and by the Executive Com
mittee, perform those functions which are assigned to him by this Convention, the 
Internal Regulations, the Assembly and the Executive Committee. . 
2. The Director shall in particular: 

(a) appoint the personnel required for the administration of the Fund; 
(b) take all appropriate measures with a view to the proper administration of 

the Fund's assets; 
(c) collect the contributions due under this Convention while observing in 

particular the provisions of Article 13, paragraph 3; 
(d) to the extent necessary to deal with claims against the Fund and carry out 

the other functions of the Fund, employ the services of legal, financial and 
other experts; 

(e) take all appropriate measures for dealing with claims against the Fund within 
the limits and on conditions to be laid down in the Internal Regulations, 
including the final settlement of claims without the prior approval of the 
Assembly or the Executive Committee where these Regulations so provide; 

( 0 Prepare and submit to the Assembly or to the Executive Committee, as the 
case may be, the financial statements and budget estimates for each calendar 
year; 

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

(h) prepare, collect and circulate the papers, documents, agenda, minutes and 
information that may be required for the work of the Assembly, the Execu
tive Committee and subsidiary bodies. 
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Article 30 

In the performance of their duties the Director and the staff and experts appoint
ed by him shall not seek or receive instructions from any Government or from any 
authority external to the Fund. They shall refrain from any action which might reflect 
on their position as international officials. Each Contracting State on its part under
takes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the 
Director and the staff and experts appointed by him, and not to seek to influence 
them in the discharge of their duties. 

Finances 

Article 31 

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

Voting 

Article 32 , 

The following provisions shall apply to voting in the Assembly and the Executive 
Committee: 

(a) each member shall have one vote; 
(b) except as otherwise provided in Article 33, decisions of the Assembly and 

the Executive Committee shall be by a majority vote of the members present 
and voting; 

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

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

Article 33 

The following decisions of the Assembly shall require a three-fourths majority: 
(a) an increase in accordance with Article 4, paragraph 6, in the maximum 

amount of compensation payable by the Fund: 
fb) a determination, under Article 5, paragraph 4, relating to the replacement 

of the Instruments referred to in that paragraph; 
(c) the allocation to the Executive Committee of the functions specified in 

Article 18, paragraph 5. -



2635 

2. The following decisions of the Assembly shall require a two-thirds majority: 
(a) a decision under Article 13, paragraph 3, not to take or continue action 

against a contributor; 
(b) the appointment of the Director under Article 18, paragraph 4; 
(c) the establishment of subsidiary bodies, under Article 18, paragraph 9. 

Article 34 

1. The Fund, its assets, income, including contributions, and other property shall 
enjoy in all Contracting States exemption from all direct taxation. 
2. When the Fund makes substantial purchases of movable or immovable property, 
or has important work carried out which is necessary for the exercise of its official 
activities and the cost of which includes indirect taxes or sales taxes, the Govern
ments of Member States shall take, whenever possible, appropriate measures for the 
remission or refund of the amount of such duties and taxes. 
3. No exemption shall be accorded in the case of duties, taxes or dues which merely 
constitute payment for public utility services. 
4. The Fund shall enjoy exemption from all customs duties, taxes and other related 
taxes on articles imported or exported by it or on its behalf for its official use. Articles 
thus imported shall not be transferred either for consideration or gratis on the 
territory of the country into which they have been imported except on conditions 
agreed by the Government of that country. 
5. Persons contributing to the Fund and victims and owners of ships receiving 
compensation from the Fund shall be subject to the fiscal legislation of the State 
where they are taxable, no special exemption or other benefit being conferred on 
them in this respect. 
6. Information relating to individual contributors supplied for the purpose of this 
Convention shall not be divulged outside the Fund except in so far as it may be 
strictly necessary to enable the Fund to carry out its functions including the bring
ing and defending of legal proceedings. 
7. Independently of existing or future regulations concerning currency or transfers, 
Contracting States shall authorize the transfer and payment of any contribution to 
the Fund and of any compensation paid by the Fund without any restriction. 

Transitional Provisions 

Article 35 
1. The Fund shall incur no obligation whatsoever under Article 4 or 5 in respect of 
incidents occurring within a period of one hundred and twenty days after the entry 
into force of this Convention. 
2. Claims for compensation under Article 4 and claims for indemnification under 
Article 5, arising from incidents occurring later than one hundred and twenty days 
but not later than two hundred and forty days after the entry into force of this 
Convention may not be brought against the Fund prior to the elapse of the two 
hundred and fortieth day after the entry into force of this Convention. 
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Article 36 

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

Final Clauses 

Article 37 
1. This Convention shall be open for signature by the States which have signed or 
which accede to the Liability Convention, and by any State represented at the 
Conference on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 
Pollution Damage, 1971. The Convention shall remain open for signature until 
31 December 1972. 
2. Subject to paragraph 4, this Convention shall be ratified, accepted or approved 
by the States which have signed it. 
3. Subject to paragraph 4, this Convention is open for accession by States which 
did not sign it. 
4. This Convention may be ratified, accepted, approved or acceded to, only by 
States which have ratified, accepted, approved or acceded to the Liability Convention. 

Article 38 

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

Article 39 

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

Article 40 

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date 
on which the following requirements are fulfilled: 

(a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Secretary-General of the Organizationrand 



2037 

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

2. However, this Convention shall not enter into force before the Liability Conven
tion has entered into force. 

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

Article 41 
1. This Convention may be denounced by any Contracting State at any time after 
the date on which the Convention comes into force for that State. 

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the 
Secretary-General of the Organization. 
3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-
General of the Organization. 
4. Denunciation of the Liability Convention shall be deemed to be a denunciation 
of this Convention. Such denunciation shall take effect on the same date as the 
denunciation of the Liability Convention takes effect according to paragraph 3 of 
Article XVI of that Convention. 
5. Notwithstanding a denunciation by a Contracting State pursuant to this Article, 
any provisions of this Convention relating to the obligations to make contributions 
under Article 10 with respect to an incident referred to in Article 12, paragraph 2(b), 
and occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply. 

Article 42 
1. Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instru
ment of denunciation the result of which it considers will significantly increase the 
level of contributions for remaining Contracting States, request the Director to 
convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the 
Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request. 

2. The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the 
Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denuncia
tion, if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the 
level of contributions for the remaining Contracting States. 
3. If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with para
graph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the 
level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not 
later than one hundred and twenty days before the date on which that denunciation 
takes effect, denounce this Convention with effect from the same date. 
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Article 43 
1. This Convention shall cease to be in force on the date when the number of 
Contracting States falls below three. 
2. Contracting States which are bound by this Convention on the date before the 
day it ceases to be in force shall enable the Fund to exercise its functions as described 
under Article 44 and shall, for that purpose only, remain bound by this Convention. 

Article 44 
1. If this Convention ceases to be in force, the Fund shall nevertheless 

(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Conven
tion ceased to be in force; 

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

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

Article 45 

1. A Conference for the purpose of revising or amending this Convention may be 
convened by the Organization. 
2. The Organization shall convene a Conference of the Contracting States for the 
purpose of revising or amending this Convention at the request of not less than one-
third of all Contracting States. 

Article 46 
1. This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organiza
tion. 
2. The Secretary-General of the Organization shall: 

(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention of: 
(i) each new signature or deposit of instrument and the date thereof; 
(ii) the date of entry into force of the Convention; 

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

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

Article 47 
As soon as this Convention enters into force, a certified true copy thereof shall 

be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of 
the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 
of the Charter of the United Nations. -
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Article 48 

This Convention is established in a single original in the English and French 
languages, both texts being equally authentic. Official translations in the Russian and 
Spanish languages shall be prepared by the Secretariat of the Organization and 
deposited with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries* being duly authorized 
for that purpose have signed the present Convention. 

DONE at Brussels this eighteenth day of December one thousand nine hundred 
and seventy-one. 

Signatures omillct) 
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PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON 
THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR 

COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971 

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 

HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment 
of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, done at 
Brussels on 18 December 1971; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article I 
For the purpose of the present Protocol: 

1. "Convention" means the International Convention on the Establishment of 
an International Fund for Compensation for (HI Pollution Damage, 1971. 
2. "Liability Convention" has the same meaning as in the Convention. 
3. 'Organization" has the same meaning as in the Convention. 
4. "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization. 

Articled 

Article 1, paragraph 4 of the Convention is replaced by the following text: 
"Unit of Account" or "Monetary Unit" means the unit of account or monetary 

unit as the case may be, referred to in Article V of the Liability Convention, as 
amended by the Protocol thereto adopted on 19 November 1976. 

Article III 

The amounts referred to in the Convention shall wherever they appear be 
amended as follows: 

(a) Article 4: 
(i) "450 million francs" is replaced by "30 million units of account or 

450 million monetary units"; 
(ii) "900 million francs" is replaced by "60 million units of account or 

900 million monetary units". 
(b) In Article 5: 

(i) "1,500 francs" is replaced by "100 units of account or 1,500 
monetary units"; 

(ii) "125 million francs" is replaced by "8333,000 units of account or 
125 million monetary units"; 

(iii) "2,000 francs" is replaced by "133 units of account or 2,000 mone
tary unitsM; 

(iv) "210 million francs" is replaced by "14 million units of account or 
210 million monetary units", 
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(c) In Article 11, "75 million francs" is replaced by "5 million units of account 
or 75 million monetary units". 

(d) In Article 12, "15 million francs" is replaced by "1 million units of account 
or 15 million monetary units". 

Article IV 

1. The present Protocol shall be open for signature by any State which has signed 
the Convention or acceded thereto and by any State invited to attend the Con
ference to Revise the Unit of Account Provisions in the International Convention 
on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage, 1971, held in London from 17 to 19 November 1976. The Protocol shall 
be open for signature from 1 February 1977 to 31 December 1977 at the Head
quarters of the Organization. 
2. Subject to paragraph 4 of this Article, the present Protocol shall be subject to 
ratification, acceptance or approval by the States which have signed it. 
3. Subject to paragraph 4 of this Article, this Protocol shall be open for accession 
by States which did not sign it. 
4. The present Protocol may be ratified, accepted, approved or acceded to by 
States Parties to the Convention. 

Article V 

1. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit 
of a formal instrument to that effect with the Secretary-General. 
2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited 
after the entry into force of an amendment to the present Protocol with respect to 
all existing Parties or after the completion of all measures required for the entry 
into force of the amendment with respect to all existing Parties shall be deemed to 
apply to the Protocol as modified by the amendment. 

Article VI 

1. The present Protocol shall enter into force for the States which have ratified, 
accepted, approved or acceded to it on the ninetieth day following the date on 
which the following requirements are fulfilled: 

(a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Secretary-General, and 

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

2. However, the present Protocol shall nci enter into force before the Convention 
has entered into force. 
3. For each State which subsequently ratifies, accepts, approves or accedes to it, 
the present Protocol shall enter into force on the ninetieth day after deposit by 
such State of the appropriate instrument. 
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Article VII 

1. The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the 
date on which the Protocol enters into force for that Party. 
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the 
Secretary-General. 
3. Denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be speci
fied in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General. 

Article VII I 

1. A conference for the purpose of revising or amending the present Protocol may 
be convened by the Organization. 
2. The Organization shall convene a Conference of Parties to the present Protocol 
for the purpose of revising or amending it at the request of not less than one-third 
of the Parties. 

Article IX 

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General. 
2. The Secretary-General shall: 

(a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded there
to of: 
(i) each new signature or deposit of an instrument together with the 

date thereof; 
(ii) the date of entry into force of the present Protocol; 
(in) the deposit of any instrument of denunciation of the present Proto

col together with the date on which the denunciation takes effect; 
(iv) any amendments to the present Protocol; 

(b) transmit certified true copies of the present Protocol to all States which 
have signed the present Protocol or acceded thereto. 

Article X 

As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall 
be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations 
for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of 
the United Nations. 

Article XI 

The present Protocol is established in a single original in the English *nd 
French languages, both texts being equally authentic. Official translations in the 
Russian and Spanish languages shall be prepared by the Secretariat of the Organiza
tion and deposited with the signed original. 



2643 

DONE AT LONDON this nineteenth day of November one thousand nine 
hundred and seventy-six. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned* being duly authorized for that 
purpose have signed the present Protocol. 

•Signatures omitted. 
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PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT 
OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION 

FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971 

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 

HAVING CONSIDERED the International Convention on the 
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 
Pollution Damage, done at Brussels on 18 December 1971; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

ARTICLE I 

For the purpose of the present Protocol: 

1. "Convention" means the International Convention on the 
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 
Pollution Damage, 1971· 
2. "Liability Convention" has the same meaning as in the Convention. 

3· "Organization" has the same meaning as in the Convention. 

U. "Secretary-General" means the Secretary-General of the 
Organization. 

ARTICLE II 

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

"Unit of Account" or "Monetary Unit" means the unit of account or 
monetary unit as the case may be, referred to in Article V of the 
Liability Convention, as amended by the Protocol thereto adopted on 
19 November 1976. 

ARTICLE III 

The amounts referred to in the Convention shall wherever they 
appear be amended as follows: 

(a) Article h: 

(i) "U50 million francs" is replaced by "30 million units 
of account"or U50 million monetary units";. 
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(ii) "900 million francs" is replaced by "60 million units of 
account or 900 million monetary units". 

(b) In Article 5: 
(i) "1,500 francs" is replaced by "100 units of account or 

1,500 monetary units"; 

(ii) "125 million francs" is replaced by "8,333,000 units of 
account or 125 million monetary units"; 

(iii) "2,000 francs" is replaced by "133 units of account or 
2,000 monetary units"; 

(iv) "210 million francs" is replaced by "lk million units of 
account or 210 million monetary units". 

(c) In Article 11, "75 million francs" is replaced by "5 million 
units of account or 75 million monetary units". 

(d) In Article 12, "15 million francs" is replaced by "1 million 
units of account or 15 million monetary units". 

ARTICLE IV 

1. The present Protocol shall be open for signature by any State 
which has signed the Convention or acceded thereto and by any State 
invited to attend the Conference to Revise the Unit of Account 
Provisions in the International Convention on the Establishment of an 
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, 
held in London from 17 to 19 November 1976. The Protocol shall be 
open for signature from 1 February 1977 to 31 December 1977 at the 
Headquarters of the Organization. 

2. Subject to paragraph 1» of this Article, the present Protocol shall 
be subject to ratification, acceptance or approval by the States vhich 
have signed it. 

3. Subject to paragraph U of this Article, this Protocol shall be 
open for accession by States which did not sign it. 

U. The present Protocol may be ratified, accepted, approved or 
acceded to by States Parties to the Convention. 
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ARTICLE V 

1. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected 
by the deposit of a formal instrument to that effect vith the 
Secretary-General. 

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession 
deposited after the entry into force of an amendment to the present 
Protocol with respect to all existing Parties or after the completion 
of all measures required for the entry into force of the amendment vith 
respect to all existing Parties shall be deemed to apply to the 
Protocol as modified by the amendment. 

ARTICLE VI 

1. The present Protocol shall enter into force for the States which 
have ratified, accepted, approved or acceded to it on the ninetieth day 
following the date on which the following requirements are fulfilled: 

(a) at least eight States have deposited instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession with the 
Secretary-General, and 

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

2. However, the present Protocol shall not enter into force before 
the Convention has entered into force. 

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

ARTICLE VII 

I- The present Protocol aay be denounced by any Party at any time 
after the date en which the Protocol enters into force for that Party. 
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2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument 
with the Secretary-General. 

3. Denunciation shall take effect one year, or such longer period as 
may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit 
with the Secretary-General. 

ARTICLE VIII 

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

2. The Organization shall convene a Conference of Parties to the 
present Protocol for the purpose of revising or amending it at the 
request of not less than one-third of the Parties. 

ARTICLE IX 

1. The present Protocol shall be deposited with the 
Secretary-General. 

2. The Secretary-General shall: 

(a) inform all States which have signed the present Protocol 
or acceded thereto of: 

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

(ii) the date of entry into force of the present Protocol; 

(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the 
present Protocol together with the date on which the 
denunciation takes effect; 

(iv) any amendments to the present Protocol; 

(b) transmit certified true copies of the present Protocol to 
all States which have signed the present Protocol or 
acceded thereto. 

ARTICLE X 

As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy 
thereof shall be transmitted by the Secretary-General to the 
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Secretariat of the united Nations for registration and publication in 
accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 

ARTICLE XI 

The present Protocol is established in a single original in the 
English and French languages, both texts being equally authentic. 
Official translations in the Russian and Spanish languages shall be 
prepared by the Secretariat of the Organization and deposited with the 
signed original. 

DONE AT LONDON this nineteenth day of November one thousand nine 
hundred and seventy-six. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized for that 
purpose have signed the present Protocol. 
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Μέρος II 
ΔΙΕΘΝΗ?. ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕ22 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙδΣΕδΣ ΔΙΑ 
ΖΗΜΙΑΣ ΕΚ ΡΥΠΑΝΣΚδΣ ΥΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

(Συμπλήρωματική της Διεθνοϋς Συμβάσεως χερί 
Αστικής Ευθύνης διά Ζημίας έκ Ρυπάνσεως 
ύπό Πετρελαίου τοΟ 1969) 

Td ε ί ς την παρούσαν Σύμβασιν Συμβαλλόμενα Κράτη, 

ΗΔΗ ΜΕΡΗ της Διεθνούς Συμβάσεως χερί 'Αστικής Ευθύνης 
δια" Ζημίας εκ Ρυχάνσεως υχό Πετρελαίου, υπογραφείσης είς τάς 
Βρυξέλλας τή*ν 29ην Νοεμβρίου 1969» 

ΕΙ? ΕΠΙΓΝ2ΣΕΙ Λών κινδύνων ρυχάνσεως, λόγω_τής ε ί ς εΰρείαν 
κλίμακα 6ιά θαλάσσης μεταφοράς χετρελαίου χύση ν , 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ εχί της ανάγκης εξασφαλίσεως ικανοποιητικής 
αποζημιώσεως ε ί ς πρόσωπα υφιστάμενα ζημίαν έκ ρυχάνσεως συνεπεία 
διαφυγής η απορρίψεως χετρελαίου υχό χλοίων, 

ΕΧΟΝΤΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι ή Διεθνής Σΰμβασις τής 29ης 
Νοεμβρίου 1969 "xcpi Αστικής Ευθύνης διά Ζημίας έκ Ρυχάνσεως 
ύχό Πετρελαίου", η όχοία χροβλέχει ενα μηχανισμόν αποζημιώσεως 
τών Συμβαλλομένων Κρατών, άφ* ενός μέν διά τάς ζημίας αυτάς 
άφ' έτερου δέ διά τάς δαπανάς των ληφθέντων μέτρων, οπουδήποτε 
καί αν ελήφθησαν» διά τήν πρόληψιν η έλαχιστοποίησιν των 
ζημιών, αποτελεί άξιοοημείωτον πρόοδο ν διά τήν έχίτευξιν τοΟ 
σκοπόϋ τούτου, 

ΕΧΟΝΤΑ ΕΝΤ0ΥΤ0Ι2 ΥΠ* ΟΨΙΝ δτι ο ώς ανω μηχανισμός δεν 
παρέχει πλήρη άχοζημίωοιν είς τους πληγέντος εκ της ρυπάνσεως 
υπό χετρελαίου είς δλας τάς περιπτώσεις, ένώ συγχρόνως, επιβάλλει 
£να πρόσθετο ν οικονομικό ν βάρος είς τους χλοιοκτήτας, 

©EfilOttlEA. ΠΕΡΑΙΤΕΡ2 δτι αϊ οίκονομιχαί συνέπειαι ζημιών 
εκ ρυπάνσεως, συνεπεία, διαφυγής ή απορρίψεως εν θαλασσί] μεταφερομένου 
ΰπό πλοίων πετρελαίου χύδην, δέν θά πρέπει νά βαρύνουν αποκλειστικώς 
χαί μόνον τήν ναυτιλιακή ν επιχείρησιν, άλλα θά χρέχει μέρος τούτων 
νά αναληφθεί* αχό τους έχοντας οικονομικά συμφέροντα εκ τής μετα

φοράς πετρελαίου.*/ 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ χερί τής ανάγκης επεξεργασίας ενός συστήματος 
αποζημιώσεων συμπληρωματικού τής Διεθνούς Συμβάσεως "χερί Αστικής 
Ευθύνης διά Ζημίας εκ Ρυπάνσεως ΰπό Πετρελαίου" είς τρόπον ώστε 
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νά έζαοφαλισθζ α«* ενός ή παροχή κλήρους αποζημιώσεως ε ί ς τα 
θύματα ίων εκ της ρυχάνοεως ζημιών, άο' έτερου δέ ή χαροχή 
•ταυτοχρόνως ε ί ς τους χλοιοκτήτας άναχουοίσεως έν σχέσει χρός 
τά χρδσθετα οίχονομιχά βάρη τά οχοΓα επεβλήθησαν ε ί< αυτούς 
ΰχό της εν λόγω Συμβάσεως, 

ΛΑΒΟΝΊΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ την Άχόφασιν χ ε ρ ί Ι δ ρ ύ σ ε ω ς ΔιεΘνοΰς 
Ταμείου Άχοζημιώσεως διά Ζημίας be Ρυχάνσεως υχδ Πετρελαίου , 
ή όχοία υιοθέτηση την 29ην Νοεμβρίου 1969 ΰχό τ ή ς Διεθνούς 
Ηομιχής Συνδιασχέψεως 'χερί Ζημιών εχ Ρυχάνσεως τού" Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος* 

ΣΥ1ΕΦ2ΝΗΣΑΝ τά ακόλουθα: 

Γενιχαί Διατάζε ι ς 

Άρθρον 1 

Διά τους σχοχούς της χαρούσης Συμβάσεως: 

1· "Σύμβασις Ευθύνης" σημαίνει την Διεθνή Σύμβασιν χ ε ρ ί 
Α σ τ ι κ ή ς Ευθύνης δ ι ά Ζημίας be Ρυχάνσεως ΰχό Πετρελαίου, ύ χ ο -

ΥραφεΓοαν ε ί ς τ&ς Βρυξέλλας την 29ην Νοεμβρίου 1969· 

2 . "ΠλοΙΓον", "Πρδσωχον", "Πλοιοκτήτης", "Πετρέλαιον", 
"Ζημία be Ρνχάνσεως", "Προληχτιχά Μέτρα", "Συμβάν" χ α ί 
"'Οργανισμός" έχουν τήν χροσόιδομένην ε ί ς αυτά δ ιά τού 
"Αρθρου 1 της χερί Ευθύνης Συμβάσεως ε ν ν ο ι α ν , νοουμένου 
όμως δ τ ι , διά τους οχοχούς των χαρόντων ορών, τό "χετρέλαιον" 
θά χέρ ι ορίζεται ε ίς τά άνθεχτιχά ΰδρογονανθρακοϋχα ορυκτέλαια. 

3 . "Πετρέλαιρν διά τ ό δχοΓον αχαιτε ϊται συνεισφορά" 
σημαίνει άργόν χετρέλαιον χαί χετρέλαιον εξωτερικής καύσεως 
(Μαζούτ) δχως είς τάς χατωτέρω ΰχοχαραγράφοϋς ~{α) χ α ί (β ) 
ο ρ ί ζ ο ν τ α ι : 

(α) "Άργόν χετρέλαιον" σημαίνει οίονδήχοτε υγρόν μΓγμα 
υδρογονανθράκων άχαντώμενον φυσικώς ε ί ς την γη ν 
ανεξαρτήτως εάν έτυχε επεξεργασίας ωοτε νά χαταοτη 
ίχανόν χρός μεταφοράν, χερνλαμβάνει επίσης τ ό άργόν 
χετρέλαιον εχ τού όχοίου έχουν αφαιρεθεί η χροοτεθε ΐ 
ώριομένα κλάσματα. 

(β) "Πετρέλαΐον εξ^ ί ερ ικής χαύσεως (Μαζούτ) : ι σημαίνε ι τά 
βαρέα κλάσματα η χατίνλοιχα τού αργού χετρελαίου η 
μίγματα τοιούτων χροΐ<5ντων8 δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν 
ώς καύσιμος υλη δ ι ά τήν «χραγωγήν θερμότητος η ε ν ε ρ γ ε ί α ς 

ποιότητος Ισοδυνάμου τής ορ ι ζόμενης ΰχό τής Ά μ ε ρ ι χ α ν ι χ 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς Έ λ ε γ χ ο υ χαί Προδιαγραφών Υ λ ι κ ώ ν δ ι ά τ<5 ύχ* 
Α ρ ι θ μ ό ν Τέσσαρα Καύοιμον Πετρέλαιο* ( ο ρ ι σ μ ό ς D j>5o£i?,J 
η χ α ί βαρύτερον. 
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U. "Φράγκο" σημαίνει τήν μονάδα την ανοφερομένην ε ί ς to 
"Αρθρον V, χαραγ» 9 ^ής *«ρ£ Ευθύνης Συμβάοεως. 

5 . ΗΧωρητικότης χλοίου" έχει τήν χροοδ!, δομένη ν ύχ<5 ToiJ 
"Αρθρου V, χαραγ, 10 τής χερί Ευθύνης Συμβάσεως εννο ιαν . 

6 . "Τόννος" εν σχέσει χρός το* χετρέλαιον σημαίνει μετρικών 
τόννον . 

7· " Ε γ γ υ η τ ή ς " σημαίνει οιονδήχοτε χρόσωχον χαρέχον 
"εγγύησιν η άλλην οικονομική ν έξασφάλισιν, καλύχτουοαν την 
ευθΰνην ενός χλοιοκτήτου'κατ* έφαρμογήν το8 "Αρθρου VII , χαραγ. 1 
της χ ε ρ ί Ευθύνης Συμβάσεως. 

β . "Έγκατάστασις ξηρδς" σημαίνει οίονδήχοτε ~τ$^ον δ ι ά την 
αχοθήχευσιν χετρελα(ου χύδην δστ ι ς ε ίνα ι κατάλληλος διά τήν 
χαραλαβήν χετρελαίου εχ χλοίων, συμχερ ι λαμβανομένων οίωνδήχοτε 
διευκολύνσεων εγκατεστημένων μαχράν της ξηράς χ α ί συνδεδεμένων 
μετά της έν λόγω εγκαταστάσεως. 

9 . Προς τόν σχοχό'ν της εξακριβώσεως της ημερομηνίας ενδς 
συμβάντος αποτελουμένου έκ μιας σειράς χερ ιστατ ικών , τδ συμβάν 
©ά θεωρηται ώς λαβαν χώρα ν χατά τήν ημερομηνία ν του πρώτου 
χ ε ρ ι σ τ α τ ι κ ο ϋ . 

"Αρθρον 2 

1« Διά της χαρούσης Ιδρύεται Διεθνές Ταμείον αχαζημιώσεως 
διά. ζημίας εκ ρυχάνσεως, κληθησόμενον "Το" Διεθνές ΤαμεΓον 
Άχοζημιώσεως δ ι ά Ζημίας έκ Ρυχάνσεως νχό Πετρελαίου" εφεξής 
αναφερόμενον ώς "Τό ΤαμεΓον", οι σκοχοί του" &χο£ου ε ίνα ι οι 
έξης : 

(α) Ή χαροχή άχοζημιώσεως διά τάς έχ της ρυχάνσεως ζ η μ ί α ς , 
ε ί ς ην εχτασιν ή χαρεχομένη χροστασία νχό της χ ε ρ ί 
Ευθύνης Συμβάσεως είναι άνεχαρχής. 

(β) Ή αναχούφίσις τών πλοιοκτητών έν σχέσει χρός τήν 
χρόσθετον οίκονομικήν εχιβάρυνσιν την επιβαλλομένη ν 
ε ί ς αυτούς ύχό τής χερί ΒυΘύνης Συμβάσεως, της τοιαύτης 
άναχουφίσεως υχοχειμένης ε ί ς ορούς αχοσκοχούντας ε ί ς τήν 
διασφάλισαν συμμορφώσεως χρ6ς την άσφάλε<,αν ε ί ς την θά

λασσαν καί χρδς άλλας συμβάσεις. 

(γ) Ή ΰλοχοίησις των σχετικών σχοχων τών καθοριζομένων 
ε ί ς τήν χαροϋσαν Σύμβασιν. 
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2 . Τό ΤαμεΓον είς εκαοτον συμβάλλομε vov Κράτος θά αναγνωρίζεται 
ώς νομικόν πρόσωπον ίκανόν κατά τήν νομοθεσία ν το0 τοιούτον Κράτους 
δπως άναλαμβάνη δικαιώματα xaC υποχρεώσεις *&ί δπως παρίσταται ως 
διάδικος ενώπιον τών δικαστηρίων του έν λόγψ Κράτους. Έκαοτον 
συμβαλλόμενον Κράτος Θά άναγνωρίζη τόν ΔιευΘυντήν τον Ταμείου 
(εφεξής αναφερόμενον ως *'& Διευθυντής") ώς νόμιμον αντιπρόοωχον 
τού Ταμείου. 

Άρθρον 3 

Ή χαροϋΌα Χύμβασις θά εφαρμόζεταιj 

1. Έ ν σχέσει προς τήν αποζημίωοιν την άναφερομένην είς Τδ 
Άρθρον U, αποκλειστικώς διά τάς εκ ρυπάνσεως ζημίας αϊ όποϊαι 
προεχλήθηοαν έντδς της επικρατείας, συμπεριλαμβανομένων καί των 
χωρικών υδάτων, ενός Συμβαλλομένου Κράτους καί διά τά προληπτικά 
μέτρα τά ληφθέντα διά τήν άποτροπήν ή μείωσιν τοιούτων ζημιών. 

2 . Έ ν σχέσει προς τήν αποζημίωοιν των πλοιοκτητών καί των 
εγγυητών των τήν άναφερομένην είς τό Άρθρον 5» αποκλειστικώς 
διά τ&ς εκ ρυπάνσεως ζημίας at οποία ι προεκλήόησαν εντός τής 
επικρατείας, συμπεριλαμβανομένων καί των χωρικών υδάτων, ενός 
Κράτους Μέρους της περ£ Ευθύνης Συμβάσεως, υπό πλοίου νηολογημένου 
ε ί ς αυτό η φέροντος τήν οημαίαν ενός Συμβαλλομένου Κράτους καί διά 
τά προληπτικά μέτρα διά τήν άποτροπήν η μείωσιν τοιούτων ζημιών. 

' Α*θζημί<οοΐς 
Άρθρον h 

1. Προς τδν σκοπόν εκπληρώσεως της κατά τό Άρθρον 2 , παραγ. 
1(a) αποστολής του, τό ΤαμεΓον θά καταβάλλ^ αποζημίωοιν ε ί ς παν 
πρόσωπον τό δποΓον υπέστη ζημίας εκ ρυπάνσεως, εάν τό έν λόγφ 
πρόσωπον δέν ήδυνήθη νά λάβη πλήρη καί επαρκή αποζημίωοιν διά 
τάς ζημίας δυνάμει των διατάξεων τής περί Ευθύνης Συμβάσεως, 

(α) λόγω τού" δτι ουδεμία ευθύνη διά ζημίας προκύπτει κατά 
τήν περί Ευθύνης Σύμβασι ν* 

(β) λόγω τού* δτι 6 υπεύθυνος διά τάς ζημίας πλοιοκτήτης 
δυνάμει της περί Ευθύνης Συμβάσεως δέν είναι οικονομικώς 
ε ί ς θέσιν νά εκπλήρωση πλήρως τάς υποχρεώσεις του , ως 
ίεπίοης xal οίαδήποτε οικονομική Ιζαοφάλισις, ή δποία 
πχ^&νόν νά προβλέΐΓζτ&ν καπ®,to Άρθρον VII της παρούσης 
Συμβάσε<ι^8 δέν %&λνκιει. η καθίσταται ανεπαρκής διά τήν 
ίκανοποίησιν τΟν ά.τ.ορρεουσών bt τής ζημίας απαιτήσεων 
αποζημιώσεως* πλοιοκτήτης τς ς 6ά θεωρήταί δτι δέν 
δύναται νά εκπλήρωση τ:άς οίχονομικάς του υποχρεώσεις 
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χας οικονομική τις εξαοφάλιοις 6d χαρακτηρίζεται 
άνεχαρκής, έάν τό χληγέν εκ της ζημίας χρόσωχον 
δέν κατέστη δυνατόν νά ίχανοχοιηθή χλήρως 'εκ τού" 
χοσοϋ τοΟ χροβλεκομένου ύχό της χέρι Ευθύνης 
Συμβάσεως, μετά την λήψιν ύχ' αυτοϋ άχάντων τών 
ευλόγων ενδίκων μέτρων ατι να είναι διαθέσιμα είς 
αυτόν* 

(γ) λόγψ τοΟ δτι αϊ ζημίαι ύχερβαίνουν τήν χροβλεχομένην 
υχό της χερί Ευθύνης Συμβάσεως ευθύνην του χλοιοκτήτου 
ως αυτή χεριορίζεται κατ* εφαρμογην του* Άρθρου 5$ 
χαραγ. 1, της ανωτέρω Συμβάσεως, ή κατ* εφαρμογην 
των διατάξεων οίασδήχοτε ετέρας εν (σχύΓ η ανοιχτής 
χρός υχογραοήν, χροοχώρησιν η άχοδοχήν διεθνού*ς 
Συμβάσεως, κατά την ήμερομηνίαν καταρτίσεως τής 
χαρούσης Συμβάσεως. 

Διά τους οκοχούς τοΟ χαρόντος Άρθρον θά χαρακτηρίζονται 
ως ζημίαι be ρνχάνσεως τά ευλόγως γενόμενα έξοδα η αϊ θυσίαι αϊ 
γενόμεναι εκουσίως ύχό τού" χλοιοκτήτου διά τήν χρόληψιν ή έλα

χιοτοχοίησιν τών έκ τής ρυχάνσεως ζημιών. 

2 . Τό ΤαμεΓον δέν θά ύχέχq οίανδήχοτε υχοχρέωσι ν δυνάμει 
τής χροηγουμένης χαραγράφου έάν: 

(α) άχοδείξη δτι αί ζημία ι be ρυπάνσεως χρο εκλήθησαν συνεχεία 
χολεμιχής 'ενεργείας, έχθροχραζιών, εμφυλίου χολέμου ή 
ανταρσίας ή χρο εκλήθη σαν ΰχό διαφυγέντος ή άχορριφθέντος 
χετρελαίου έχ χολεμιχών ή έτερων χλοίων ανηκόντων ή 
χρησιμοχοιουμένων ύχό ενός Κράτους άχοκλέι στικώς διά 
Κυβερνητικούς καί μή εμχορικούς σχοχούς κατά τήν στιγμήν 
του συμβάντος* ή 

(β) ό ύχοβαλών τήν άξίωσιν δέν δύναται νά άχοδείξ^ δ τι ή 
ζημία χροήλθεν εκ συμβάντος είς τ6 οχοΓον είναι ανα

μεμειγμένα εν η χερισσότερα χλοΓα. 

3· Έάν τό ΤαμεΓον άχοδείζ\) δ τι at χροχληθεΐσαι εκ ρυχάνσεως 
ζημίαι χροήλθον έξ ολοκλήρου η έν μέρει είτε έκ χράξεως η χαρα

λείψεως γενομένης be χροθέσεως νχό τού" ΰχοστάντος τήν ζημίαν 
χροοωπου είτε εξ αμέλειας αί>Τον, το TajuCov όννατον νάέίπαλΛαγή 
δλικώς ή μερικώς έχ τής ΰχοχρεώσεώς του διά τήν καταβολή ν 
άκοζημιώσεως ε ί ς τό εν λόγω χρόσωχον, νοουμένου, εν τούτοις, 
δτι ή τοιαύτη άχαλλαγή δέν υφίσταται διά τά χροληχτικά μέτρα 
τά όχοΓα αποζημιώνονται δυνάμει τής χαραγράφου 1. Τό ΤαμεΓον 
εν xaorj χεριχτώσει άχαλλάσσεται είς ην εκτασιν 6 χλοιοκτήτης 
δύναται νά άχαλλαγή δυνάμει τοΟ Άρθρου I I I , χαραγ. 3 , τής 
χερί Ευθύνης Συμβάσεως. 
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U.(a) Έκτος εάν άλλως καθορίζεται είς την νκοκαράγραψον (β) 

της καρούσης χαραγράφου, τό ουνολικόν χοοόν τής κατα

βλητέας into του Ταμείου αχοζημιώσεως δυνάμει τοΟ 
χαρόντος "Αρθρου οίον vd χέρι ορίζεται έν οχέοει κρός 
εν έκαστο ν συμβάν ούτως ωοτε τό ουνολικόν υψος του" 
ως ανω χοοοΰ καί το9 κοσοΰ της άκοζημιώσεως, ή όχοία 
χράγματι κατεβλήθη δυνάμει της χερί Ευθύνης Συμβάσεως, 
vd μη νκερβαίνη τα U50 εκατομμύρια φράγκα διά την 
χροξενηθεΐσαν εκ ρυκάνσεως ζημία ν είς την έχικράτειαν 
των Συμβαλλομένων Κρατών, ουμχερι λαμβανομένων οιωνδή

χοτε χοοών τά όχοΓα τό ΤαμεΓον ΰχέχει ΰχοχρέωσιν vd 
καταβάλQ ε ί ς τόν χλοιοκτήτην ως ακοζημίωσιν δυνάμει 
το$ Άρθρου 5» χαραγ .1 r τής καροΰοης Συμβάσεως. 

(β) Τό συνολικό ν χοοόν της καταβλητέας ύχό το υ" Ταμείου 
αποζημιώσεως δυνάμει τού χαρόντος "Αρθρου, διά τάς 
έκ ρυχάνσεως κροερχομένας ζημίας εξ ενός φυσικού* 
φαινομένου εξαιρετικού, άναχοφεύκτου και ακαταμάχητου 
χαρακτήρος, δέν θά υκερβαίντφ τά 1+50 εκατομμύρια φράγκα. 

5· "Οσάκις τό χοοόν αναγνωρισθεί σων ε'ις βάρος το 3 Ταμείου 
ακαιτήσεων ύχερβαίνει τό συνολικό ν χοοόν της καταβλητέας άχοζημιώ

σεως κατά τάς διατάζεις της χαραγ. U, τό διαθέσιμον χοοόν θά 
κατανέμεται είς τρόχον ώστε ή αναλογία μεταξύ οίασδηχοτε αναγνωρι

σθείσης ακαιτήσεως και του χοοοΰ αχοζημιώσεως, τό 6χοΓον χράγματι 
ελαβεν ό ΰχοβαλών την άχαίτησιν δυνάμει τής χερί Ευθύνης Συμβάσεως 
και' της χαρούσης Συμβάσεως, δέον νά είναι ή αυτή δι' αχαντας τους 
ΰχοβαλόντας άχαίτησιν. 

6. *Η Συνέλευσις τοΟ Ταμείου (καλούμενη εφεξής "ή Συνέλευσις
:ι

) 
δύναται νά άχοφασίζΐ), λαμβάνουσα ΰχ' Οψιν την εκ των Ιχισυμβάντων 
χέρι στατικών έμχειρίαν και είδικώς τό υψος τής εξ αυτών χρο ερχό

μενης ζημίας ως έκίσης και τάς νομισματικός διακυμάνσεις, την 
μεταβολή ν του* χοσοϋ* των U50 εκατομμυρίων φράγκων του αναφερομένου 
είς την χαραγ. U, ΰχοχαράγραφοι (α) καί ( β ) , ύκό τόν δρον οτι τδ 
χοοόν τοΟτο δέν θά ΰκερβή είς ουδεμίαν χερίχτωσιν τά 900 εκατομ

μύρια φράγκα η νά είναι κατώτερο ν των U50 εκατομμυρίων φράγκων. 
Ή μεταβολή τοΟ χοοοΰ Θά εφαρμόζεται εις συμβάντα τά δκοΓα ήθελον 
bxέλθει μετά τήν ήμερομηνίαν της άχοφάβεως τής εχιφερονσης τήν 
μεταβολής. 

7. Τό ΤαμεΓον, κατόχιν αιτήσεως ενός Συμβαλλομένου Κράτους, 
θά κροσφέρη τάς καλάς του ΰκηρεσίας ώς εΐναι άναγκαΐον ίνα βοηθήσj 
τό Κράτος τοΰτο είς τήν εξαοφάλιοιν ταχέως τοΟ αναγκαίου χροσωκι>:οΰ, 
μέοων καί ΰχηρεσιών διά νά καταοτή ιχανόν νά λάβη χροληχτικά μέτρ_ 
η νά έλαχιστοκοιήσ^ τήν εκ ρυχάνοεως ζημίαν τήν κροερχομένην ex 
συγκεκριμένου συμβάντος, συνεχεία τοΰ οποίου τό Ταμεΐον δυνατόν 
νά κλησί} νά καταβάλη άκοζημί^οι ν δυνάμει τής χαρούοης Συμβάσεως. 
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8 . Τό ΤαμεΓον δύναται, υπό δρους εκτιθεμένους είς τους 
'Εσωτερικούς Κανονισμούς, νά παρέχ^ πιστωτικάς διευκολύνσεις 
χοός τόν σχοπόν λήψεως προληπτικών μέτρων κατά των εκ ρυπάνσεως 
ζημιών προκυπτουσών έχ συγκεκριμένου τινός συμβάντος συνεπεία 
τού 6χο ίο υ τό ΤαμεΓον δυνατόν νά κληθζ νά χαταβάλη άποζημίωσιν 
δυνάμει της χαρούοης Συμβάσεως. 

Άρθρον 5 

1. Προς τδν σκοπδν εκπληρώσεως της κατά τό Άρθρον 2 , χαραγ. ι (β) 
αποστολής του, τό ΤαμεΓον θά παρέχ^ άποζημίωσιν είς τόν χλοιοκτήτην 
καί τδν εγγυητήν του διά τδ μέρος τού συνολικού χοσού της υποχρεώσεως 
δυνάμει των διατάξεων της χέρι Ευθύνης Συμβάσεως, τό όποΓον: 

(α) υπερβαίνει χοσόν ίσον χοός 1,500 φράγκα δι ' έκαστο ν 
κόρον της χωρητιχότητος τού χλοίου ή χοσόν 125 εκατομ

μυρίων φράγκων, οποιονδήποτε χοοόν εκ των δύο εΤναι τό 
μικρότερο ν , καί 

(β) δέν υπερβαίνει χοσόν ίσον χρός 2,000 φράγκα δι* Εκαοτον 
κόρον τή"ς προαναφερθείσης χωρητικότητος ή χοοόν εκ 210 
εκατομμυρίων φράγκων, οίονδήποτε χοσόν εκ τών δύο είναι 
μικρότερον, νχό τόν δρον δμως, δτι τδ ΤαμεΓον βά άπαλλάσ

σεται χάσης δυνάμει της χαρούσης παραγράφου υποχρεώσεως 
είς χερίχτωσιν κατά την δποίαν ή εκ ρυπάνσεως ζημία 
προεκλήθη £ξ ηθελημένης ανάρμοστου διαγωγής αυτού τούτου 
τού χλοιοκτήτου. 

2 . Ή Σννέλευσις δύναται νά άχοφαοίση δτι τό ΤαμεΓον έχί τς 
βάσει δρων καβιριοθησομένων είς τους 'Εσωτερικούς Κανονισμούς, 6ά 
άναλαμβάνχ) τάς υποχρεώσεις εγγνητού εν σχέσει χρδς πλοΓα αναφερόμενα 
είς τό Άρθρον 3t χαραγ. 2 , σχετικώς χρδς τό μέρος της νχοχρεώσεως 
τό αναφέρομενον ε ίς τήν παραγ. 1 τού χαρόντος Άρθρου. 'Εν τούτοις, 
τό ΤαμεΓον θά άναλαμβάντ} τοιαύτας ύχοχρεώσεις μόνον εάν 6 χλοιοκτήτης 
ζητήσg τούτο καί έάν ο"υτος εΤναι ήσφαλισμένος επαρκώς, η εχη άλλην 
τινά οίκο νομική ν Ιζαοφάλισιν καλύπτουσα ν τήν ευθύνην του δυνάμει τής 
περί Ευθύνης Συμβάσεως μέχρι ποσού ίσου χρός 1,500 φράγκα δι ' εκαστον 
κόρον τής χωρητικότητος τού πλοίου ή ποσού 125 εκατομμυρίων φράγκων, 
οιονδήποτε εκ τών δύο είναι τό μικρότερον. 'Εάν τό ΤαμεΓον αναλάβη 
τοιαύτας υποχρεώσεις, δ πλοιοκτήτης είς εχαστ&ν σνμβαλ^όμ,ενον Κράχος 
βά Beopr\Tan. ύς <τνμγορφωθεί£ *ρος τό "Αρθρον VTL τής «ερί Ευθύνης 
Συμβάσεως εν σχέσει προς τήν αναλογίαν της ως ανω αναφερθείσης 
ευθύνης του. 
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3 . το ΤαμεΓον δύναται νά αχαλλαγή εξ δλοχλήρου ή εν μέρει 
ex των χροβλεχομένων υχό τής χαραγ. 1, ύχοχρεώσεών του έναντι τοϋ 
χλοιοχτήτου χαί τού εγγυητού" του, fcdv άχοδείξη δτι έξ οίχείου αυτού 
οοάλματος η cv γνώσει τοϋ χλοιοχτήτου: 

(α) to χλοΐον, έχ του όχοίου ή διαφυγή χετρελαίου χροεχάλεσε 
τήν ex ρυχάνοεως ζημία ν, δέν συνεμορφούτο χρός τάς χειμέν^ς 
Δχαιτήοεις τών κάτωθι Συμβάσεων: 

•(t) Διεθνής Σύμβαοις χερί Προλήψεως της Ρυχάνοεως της 
θαλάσσης όιά Πετρέλαιο ν 195U· ως έτροχοχοιήθη τό 
1962, ή 

( i t ) Διεθνής Σύμβαοις χερί Ασφαλείας τής Άνθρωχίνης 
Ζωής bv θαλασσή, i960, ή 

(CU) Διεθνής Σύμβαοις χερί Γραμμών Φορτώσεως, 1966, η 

( (ν ) ΔιεθνεΓς Κανονισμοί χζρζ Άχοφυγής Συγκρούσεων 
εν θαλασσή, i960 , ή 

(ν) Οίαιόήχοτε τροχοχοιήσεις των ανωτέρω μνημονευθεί σών 
Συμβάσεων, at οχοϊαι εκρίθησαν ώς υψίστης σημασίας 
συμβώνως χρός τ6 'Αρθρον XVI(5) τής ώς άνω (C) 
Συμβάσεως ή τοΟί Άρθρου 29(3)(©) η (U>(6> της ώς 
ανω (CCt). Συμβάσεως, νοουμένου, όμως, δτι at 
τοιαύτα ι τροχοχοιήσει ς ετέθησαν έν ισχύ! τούλά

χι στον 12 μήνες χρό τού ••·£υμβάντος , *&V 

(θ) τό συμβάν η ή ξημία χροεκλήθη εξ δλοχλήρου ή έν μέρει 
έχ τής τοιαύτης μή συμμορφώσεως. 

At διατάξεις τής χαρούοης χαραγράφου θά έφαρμόςωνται 
ασχέτως fcdv τό Συμβαλλόμενον Κράτος, είς τό δχοΓον τό χλοϊον ητο 
νηολογημένον ή τήν σήμαναν τούόχοίου έοερεν, είναι Μέρος τής 
σχετιχής Συμβάσεως. 

U. Μέχρις δτου τεθεί έν ίοχύ? νέα τ ις Σΰμβασις χροοριξομένη 
νά άντιχαταοτήοη εξ ολοχλήρου ή έν μέρει οιανοήχοτε εχ τών μνημο

νευομένων είς τήν χαρά γ . 3 Συμβάσεων, ή Συνέλευσις δύναται νά 
αχοφασίξΐ) τουλάχιστον εξ μήνας ενωρίτερον τήν ημερομηνία ν χατά 
τήν όχοίαν ή νέα Σύμβαοις θά αντικαταστήσω δλόκληρον ή μέρος 
τής Συμβάσεως ταύτης διά τους σχοχούς τής χα.ραγ» 3. Έ ν τούτοις , 
ϊχαοτον Κράτος Μέρος τής χαρούοης Συμβάσεως, ούναται νά δηλώοφ χρό 
τής ανωτέρω ημερομηνίας είς τδν Διευθυντήν δτι δέν άχοδέχεται τήν 
τοιαύτην άντικατάοτασι ν . Είς αυτήν τήν χερίχτωονν ή άχόφασις τής 
Συνελεύσεως δέν θά Ιοχύτ3 έχί χλοίου νηολογημένου ή φέροντος τήν 
σημαία ν τού ώς ανω Κράτους χατά τδν χρόνο ν του" Ουμβώτπ>< ·...*. 
Τοιαύτη, δήλωσις δύναται νά «Ιχοσυρθή χαθ' οίανδήχοτε μεταγενεστέραν 
ήμερομηνίαν χαί θά χαύg Ισχύουσα έν χάση. χεριχτώσει δταν τό ώς είρηται 
Κράτος καταοτ^ μέρος τής νέας ταύτης Συμβάσεως. 
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5· ΠλοΓον ουμμορφούμενον χρός τάς άχαιτήσεις τροχοχοιήσεώς 
τ ί νος Συμβάσεως καθοριζομένης ε ί ς τήν χαραγ. 3 η χρός τάς άχαιτήοειτ 
νέας τ ινός Συμβάσεως, ένθα ή τροχοχοίηοις η ή Σύμβασις άχοσκοχεϊ 
νά αντικαταστήσω εξ ολοκλήρου η εν μέρει την τοιαύτην Σύμβασιν θά 
θεωρήται δ τι συμμορφοΰται χρός τάς άχαιτήσει ς της ώς ει ρητά ι 
Συμβάσεως διά τους σκοχούς τής χαραγ. 3 . 

6. "Οσάκις τ6 Ταμεΐον, ενεργούν ως εγγυητής δυνάμει της 
χαραγ. 3» έχει καταβάλ^ ι αχοζημίωοιν διά ζημίας έκ ρυχάνσεως 
ουμ^ώνως χρός την χερί Ευθύνης Σύμβασιν, τούτο θά "cxy δικαίωμα 
ανάγωγης κατά τοΰ χλοιοκτήτου εάν καί ε ί ς οΐαν έκτα οι ν τό ΤαμεΓον 
θά άχηλλάσσετο κατ' εφαρμογήν της χαραγ. 3 εκ τών ύχοχρεώοεων 
αποζημιώσεως τού χλοιοκτήτου δυνάμει τής χαραγ. 1. 

7· Διά τους σκοχούς τοΰ χαρόντος Άρθρου, ευλόγα έξοδα καί 
θυσίαι χραγματοχοιηθεΓσαι ύχό τού χλοιοκτήτου εκουσίως διά την 
χρδληψιν η ελαχιστοχοίησιν τών be τής ρυχάνσεως ζημιών θά 
θεωρούνται ως συμχερι λαμβανόμενα ι ε ί ς τήν εύθύνην τού χλοιοκτήτου. 

"Άρθρον 6 

1. ΤΙ κατά τά Άρθρα U και 5 δικαιώματα αχοζημιώσεως θά 
χαραγράφωντα ι εντός τριών ετών αχό τής ημερομηνίας κατά τήν δχοίαν 
εχήλθεν ή ζημία, εκτός εάν έν τφ μεταξύ έγερση αγωγή ή γίνΐ} 
αναγιελία συμοώνως χρός τδ Άρθρον 7» χαραγ. 6. Έ ν τούτο ι ς , έν 
ουδεμιξ χεριχτώσει δύναται νά εγερθ^ αγωγή μετά χαρέλευσιν £ξ 
ετών άχό τής ημερομηνίας ένθα ελαβεν χώραν τό ζημιωγόνον 
συμβάν. 

2 . Ανεξαρτήτως τής χαραγ. 1, τό κατά τό "Άρθρον 5» χαραγ. 1 
δικαίωμα τοΰ χλοιοκτήτου ή τοΰ εγγυητοΟ του νά αχαιτήοη αχοζημίωοιν 
αχό τό ΤαμεΓον εν ούδεμις. χεριχτώοει θά χαραγράοεται χρό τής χαρόδου 
χεριόδου £ξ μηνών άχό τής ημερομηνίας κατά τήν &χοίαν ό χλοιοκτήτης 
ή ό εγγυητής του ελαβον γνώσιν της κατ' αυτών εγέρσεως αγωγής δυνάμει 
τής χερί Ευθύνης Συμβάσεως. 

Άρθρον 7 

1. Ύχό τήν εχιφύλαξιν τών ακολούθων διατάξεων τού χαρόντος 
Άρθρου χάοα άγωγη κατά του Ταμείου δ ι ' αχοζημίωοιν δυνάμει τού 
"Άρθρου h ή αχοζημίωοιν δυνάμει τού" Άρθρου 5 ^ήζ χο.ρούοης 
Συμβάσεως θά εγείρεται μόνον ένώχιον δικαστηρίου αρμοδίου 
κατά τό Άρθρον IX τής χερί Ευθύνης Συμβάσεως εν οχέσει χρός 
αγωγάς κατά τοΰ χλοιοκτήτου του, 6 οχοΓος εΤναι η θά ητο 
ΰχεύθυνος έάν δέν ύχήρχον αί διατάξεις τοΟ Άρθρου I I I , χαραγ. 2 
τής Συμβάσεως ταύτης διά ζημίας εκ ρυχάνσεως χροκληθείσας ύχό τοΰ 
σχετικού συμβάντος. 
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2 . "Εκαστον Συμβάλλομενον Κράτος θά διασφάλιση δτι ad δικαστήρια 
αυτού έχουν τήν άχαραίτητον δικαιοόοσίαν διά τήν έκδίκασιν τοιούτων 
αγωγών χατά τοϋ Ταμείου ως αναφέρονται είς τήν χαραγ. 1. 

3 . Είς ην χερίχτωσιν ήγέρθη αγωγή δι ' αχοζημίωσιν ζημιών έχ 
ρυχάνσεως ένώχιον αρμοδίου δικαστηρίου κατά τάς διατάζεις τοΰ 
"Αρθρου IX τής χερί Ευθύνης Συμβάοεως κατά του" χλοιοκτήτου η τοϋ 
έγγυητοΰ του, τό όικαστήριον τούτο θά εχη άχοκλειστικήν αρμοδιότητα 
εκδικάσεως οίασδήχοτε αγωγής χατά τοΰ Ταμείου δι' αχοζημίωσιν χατά 
τάς διατάξεις του "Αρθρου U η 5 'ης «Φούσης Συμβάσεως χαί άφορώοαν 
είς την αυτήν ζημίαν. *Εν τούτοις, όοάχις αγωγή αποζημιώσεως διά 
ζημίας έχ ρυχάνσεως χατά τάς διατάζεις της χερί Ευθύνης Συμβάσεως 
έχει έγερθή ένώχιον διχαστηρίου Κράτους Μέρους της χερί Ευθύνης 
Συμβάσεως _αλλά μή* Μέρους της χαρούσης, χδσα αγωγή χατά του Ταμείου 
δυνάμει τοΰ Άρθρου h η του "Αρθρου 5 χαραγ. 1 της χαρούοης Συμβάσεως 
θά εγείρεται, κατ' εκλογή ν τοΰ ενάγοντος, είτε ένώχιον διχαστηρίου 
τοΰ Κράτους ένθα τ6 ΤαμεΓον ίχε ι τήν εδραν του, είτε ένώχιον οίουδή

χοτε διχαστηρίου Κράτους Μέρους της χαρούοης Συμβάσεως, αρμοδίου χατά 
τάς διατάζεις τοΰ "Αρθρου IX τής χερί Ευθύνης Συμβάοεως. 

U. "Εχαστον Συμβαλλόαενον Κράτος θά διαοψαλίζτ) δτι τό ΤαμεΓον 
θά εχ^ τδ διχαίωμα νά ταοευθαίνη ". ώς διάδικος είς οίανδήχοτε νομιχήν 
διαδιχασίαν έγειρομένην χατά τό "Αρθρον IX τής χερί Ευθύνης Συμβάοεως 
ένώχιον αρμοδίου δικαστηρίου τοΰ έν λόγω Κράτους εναντίον τοΰ χλοιο

χτήτου ή τοΰ έγγυητοΰ του. 

5· Έχτός ως άλλως χροβλέχεται εν χαραγ. 6, τδ Ταμείο ν δέν θά 
δεσμεύεται ΰχό οίασδήχοτε διχαστικής άχοφάοεως ή εντολής είς διαδι

κασίας είς τάς 6χοίας δέν ητο διάδικος ή ΰχό οίουδήχοτε συμβιβασμού 
είς τόν όχοΓον δέν έλαβε μέρος. 

6. "Ανευ βλάβης των διατάξεων τής χαραγ. h, οσάκις ήγέρθη 
αγωγή αχοζημιώσεως διά ζημίας έχ ρυχάνοεως δυνάμει τής χερί Ευθύνης 
Συμβάοεως χατά χλοιοχτήτου ή τοΰ έγγνητοΰ του ένώχιον αρμοδίου 
δικαστηρίου είς ϊ ν Συμβαλλόμενον Κράτος, έκαστος διάδικος θά 
δικαιούται, συμφωνώ ς χοός τήν νομοθεσία ν τοϋ Κράτους τούτου, νά 
γνωοτοχοιή ταύτην είς τό ΤαμεΓον. Είς ήν χερίχτωσιν τοιαύτη 
γνωστοχοίησις έγινε συμφωνώ ς χρός τάς διατυχώσεις τάς άκαιτουμένας 
ΰχό τής νομοθεσίας τοΰ έχιληφθέντος δικαστηρίου καί είς τοιούτον 
χρόνον καί χατά τοιούτον τρόχον ωοτε τό ΤαμεΓον νά 7|το είς θέοιν 
νά χαρέμβη άχοτελεσματικώς ως διάδικος ε ίς τάς διαδικασΙας,χάΌα 
εκδιδομένη ΰχό τού δικαστηρίου άχόφασις είς τοιαύτας διαδικασίας 
άφ" ης καταστή τελεσίδικος καί εκτελεστή είς τό Κράτος εκδόσεως της, 
θά είναι δεσμευτική διά τό ΤαμεΓον, ΰχό τήν έννοια δτι τά γεγονότα 
καί αι διαχιστώσεις είς τήν έν λόγω αχόφαοιν δέν δύναται νά 
αμφισβητηθούν ΰχό τοΰ Ταμείου έστω καί εάν τούτο δέν εχg δντως 
χαρέμβη εΙς τάς διαδικαοι'ας. 
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Άρθρον 8 

Ύχό την εχιφυλαζιν οΐαοδηχοτε άχοφάσεως Αφορωσος
 ε

&< 
τήνκατανομήν την άναφερομένην είς τό Άρθρον k, χαραγ. 5» οίώύη

χοτε δικαστική αχόφασις εκδοθείσα κατά τοΰ Ταμείου ΰχ5 δικαστηρίου 
έχοντος δικαιοδοσία ν κατά τάς Διατάξεις τοΤ> Άρθρου 7» χαραγ. 1 
καί 3» &Φ* η< καταστg εκτελεστή είς τ<5 Κράτος εκδόσεως της και 
δέν ΰχόχειται χλέον είς τά συνήθη ένδικα μέοα αναθεωρήσεως είς 
αυτό, θα αναγνωρίζεται καί εκτελείται είς έκαστο ν Συμβαλλόμενο ν 
Κράτος ΰχό τους αυτούς δρους ώς χέρι γράφονται είς τ6'Άρθρον Χ 
της χερ£ Ευθύνης Συμβάσεως. 

Άρθρον 9 

1· Τηρουμένων των διατάξεων του" Άρθρον 5» to* ΤαμεΓον, εν 
οχέσει χρός οίονδήχοτε χοοόν αχοζημιώσεως διά ζημίας εκ ρυχάνσεως 
καταβληθέντος νχό τοΰ Ταμείου δυνάμει των διατάξεων τοΰ Άρθρου U, 
χαραγ. 1 της χαρούοης Συμβάσεως, θά αχοχτζ δι' υχοκαταστάσεως τά 
δικαιώματα τά δχοια τό αχοζημιωθέν χρδαωχον δύναται νά εχ$ κατά 
τοΰ χλοιοκτήτου ή τοΰ εγγυητοΰ του συμφωνώ ς χρός τήν κερί Ευθύνης 
Σύμβαοιν. 

2 · Ουδεμία διάταξις της χαρούσης Συμβάσεως θίγει οίονδήχοτε 
δικαίωμα χροσφυγης η ύχοχαταστάσεως τοΰ Ταμείου κατά χροσώχων 
ετέρων η των αναφερομένων ε ί ς την κροηγουμένην χαράγραφον. *2ν 
χάση χεριχτώσει τό δικαίωμα ύχοκαταστάσεως τοΰ Ταμείου κατά 
τοιούτου χροσώχου δέν θά εΤναι όλιγώτερον ευνοϊκόν άχό εκείνο 
τοΰ άσφαλιστού" τοΰ χροσώχου, είς τό όχοΓον έχει χαταβληθή 
αχοζημίωσι ς. 

3< Ά ν ε υ εχηρεασμοΰ οίωνδήκοτε τυχόν υφισταμένων ετέρων 
δικαιωμάτων ΰχοκαταστάσεως η χροσφυγης χατά τοΰ Ταμείου, £ν 
Συμβαλλόμενον Κράτος ή νκηρεσία τούτου, ήτις κατέβαλεν αχοζημίωσιν 
διά ζημίας be ρυχάνσεως συμφώνως χρός τάς διατάζεις της εθνικής του 
νομοθεσίας, θά αχοχτς δι' υχοκαταστάσεως τά δικαιώματα τά οχοΓα τό 
αχοζημιωθέν χρόοωχον θά άχελάμβανε συμφώνως χρός τήν χχ ροΰσαν 
Σύμβαοι ν. 

Άρθρον 10 

1. Δι' ε" ν εκαοτον τών Συμβαλλομένων Κρατών θά διενεργούνται 
ουνειοφοραί είς τό ΤαμεΓον υχό οίουδήχοτε χροσώχου τό όχοΓον, 
κατά τό ήμερολογιακόν έτος τό αναφέρομενον είς τό Άρθρον 11 
χαραγ. 1 δοον άφορα είς τάς άρχικάς συνεισφοράς χαί είς τό 
Άρθρον 12 χαραγ. 2(α) η (β) δσον αφορ'α ε ίς τάς ετησίας συνει

σφοράς, έχει χαραλάβει συνολικώς άνω τών 130,000 τόννων: 
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(α) ε ί ς τ ο ύ ς λιμένας η εγκαταστάσεις ξηράς έν τη 
επικράτεια του έν λόγω Συμβαλλομένου,Κράτους, 
πετρελαίου απαιτούντος συνειοφοράν μεταφερθέντος 
διά θαλάσσης ε ί ς τους τοιούτους λιμένας η εγκατα

στάσεις ξηράς" καί 
(β) ε ί ς οιασδήποτε εγκαταστάσεις εύρισκομένας έν τζ 

επικρατείς τοΟ έν λόγω Συμβαλλομένου Κράτους, 
πετρελαίου άπαιτοϋντος συνειοφοράν τό όποΓον 
έχει μεταφερθη διά θαλάσσης καί έκφορτωθή είς 
λιμένα η έγκατάστασιν ξηράς μη Συμβαλλομένου 
Κράτους, ΰπό τόν όρο ν Οτι τό άπαιτοΰν συνεισφορά ν 
πετρέλαιο ν θά υπολογίζεται δυνάμει της παρούσης 
υποπαραγράφου μόνον κατά την πρώτην παραλαβήν ε ί ς 
Συμβαλλόμενον Κράτος μετά την έκφόρτωοίν του ε ί ς 
τό εν λόγφ μη Συμβαλλόμενον Κράτος. 

2. (α) Διά τους σκοπούς της παραγ. 1,οσάκις ή νφ' οιουδήποτε 
προσώπου κατά τήν διαρκεί αν ένας ημερολογιακού έτους 
παραληφθεί σα ποσότης του" απαιτούντος συνεισφορά ν 
πετρελαίου εντός της επικρατείας «νός Συμβαλλομένου 
Κράτους αθροιζόμενη προς την παραληφθεϊσαν ποσότητα 
του" απαιτούντος συνειοφοράν πετρελαίου εντός τοΰ αυτού 
Συμβαλλομένου Κράτους, κατά την διάρκειαν του αυτού 
ημερολογιακού έτους υφ' οιουδήποτε συνεργαζομένου 
προσώπου ή προσώπων, υπερβαίνει τους 150.000 τόννους, 
τό πρόσωπον τούτο θά καταβάλη συνεισφοράς έν σχέσει 
πρδς την πραγματικώς παραληφθεΓσαν ύπ' αυτού ποσότητα, 
ασχέτως εάν ή ποσότης αυτή δέν υπερέβη τους 150.000 
τόννους· 

(β) "Συνεργαζόμενον πρόσωπον" σημαίνει οιανδήποτε θυγατρική ν 
έταιρείαν ή από κοινού έλεγχομένην οντότητα. Τό ζήτημα 
κατά πόσον εν πρόσωπον εμπίπτει ε ίς τόν ορισμό ν τούτο 
θά κρίνεται βάσει της νομοθεσίας τού ενδιαφερομένου 
Κράτους. 

Άρθρον 11 
1. Δι' εκαοτον Συμβαλλόμενον Κράτος αί άρχικαί συνεισφοραί 

6ά συνίστανται έξ ενός ποσοΰ τό όποιον, δι ' £ν εκαοτον πρόσωπον 
αναφέρομενον είς τδ Άρθρον 10, θά ΰπολογ(ζεται έπί τη βάσει 
σταθερού ποσοΰ δ ι ' εκαοτον τόννον τοϋ" απαιτούντος συνειοφοράν 
πετρελαίου όπερ παρελήφθη ύπ' αυτού κατά τήν διάρκειαν του 
ημερολογιακού έτους δπερ προηγείται εκείνου καθ' 6 ετέθη έν 
ΙοχύΙ' ή παροΰοα Σύμβασις διά τό Κράτος τούτο. 



2, Τό εν παραγ» 1 αναφέρομε νον ποσόν 6ά καθορι o&g ΰχό της 
Συνελεύσεως εντός δύο μηνών μετά τήν εναρξιν ίαχϋος της Λαροΰοης 
Συμβάσεως. Προς εκπλήρωσι ν τοϋ καθήκοντος τούτου ή Συνέλευοι ς , 
κατά τό δυνατόν , 6ά καθορίσ^ τό ποοόν τοΟτο κατά τρόπον ώστε 
τό συνολικόν υτ,'ος των αρχικών συνεισφορών, bay αϊ συνειοφοραί 
επρόκειτο νά πραγματοποιηθούν εν σχ ίσε ι προς τό 90·0 τών ποσοτήτων 
του απαιτούντος συνειοφορίν πετρελαίου μεταφερομένου δ ιά Θαλάσσης 
παγκοσμίως, νά . εΤ ναι ς σον προς 75 εκατομμύρια φράγκα. 

3 . Δ ι ' £καστον Συμβαλλόμενον Κράτος αί αρχικάί συνειοφοραί 
6ά καταβάλλονται εντός τρ ιών μηνών άπό τ η ς ημερομηνίας κατά την 
οποίαν ετέθη εν ίσχύΓ ή Σΰμβασις διά τ ό Κράτος τ ο ύ τ ο . 

Ά ρ θ ρ ο ν 12 
1. Διά νά έκτιμηθη) τό ποοόν τών οφειλομένων ετησίων συνεισφορών, 

εάν υ φ ί σ τ α ν τ α ι , δ ι ' εκαστον τών αναφερομένων ε ί ς τό Ά ρ θ ρ ο ν 10 
προσώπων καί λαμβανομένης υπ' δψιν της ανάγκης διατηρήσεως επαρκών 
ρευστών κεφαλαίων, ή Συνέλευο ι ς δ ι ' εκαστον ήμερολογιακόν έτος θά 
πρόβαίνη εΙς μίαν έκτ ίμησ ιν ΰπό την μορφήν προϋπολογισμού τών 
κατωτέρω: 

(C) Δαπάναι; 

(α) κόστος καί έξοδα δοικήσεως τού Ταμείου εντός τ ο ύ 
σχετικοΟ έτους καί πδν ελλειμα εκ τής λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
του κατά" τά προηγούμενα ετη* 

(β) πληρωμαί δι ενεργηθησόμεναι υπό τού" Ταμείου κατά 
τό σχετ ικόν έτος δ ι ά τήν ίκανοποίηο ιν απαιτήσεων 
εγερθεί σων κατά τού Ταμείου δυνάμει τών "Apdf>uv 
U- η 5 , συμπεριλαμβανομένης τ η ς αποπληρωμής δανείων 
προηγουμένως ληφθέντων ΰπό τού Ταμείου διά τήν 
ι κ α ν ο π ο ί η σ α τοιούτων απαιτήσεων, ΰπό τήν προυπόθεα. ν 
ο τ ι τό συνολικόν ποσόν τών έν λόγω απαιτήσεων άναφο

ρικώς προς εν οιονδήποτε " συμβάν δεν υπερβαίνε ι 
τά 15 εκατομμύρια φράγκα* 

( γ ) πληρωμαί αί όποΓαι θά δ ιενεργηθούν ΰπό τοϋ" Ταμείου 
κατά τό σ χ ε τ ι κ ό ν έτος διά τήν ίκανοποίηοιν απαιτήσεων 
έγερθειοών κατά του" Ταμείου καί οφειλομένων δυνάμει 
τών Άρθρων k η 5» συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής 
δανε ίων, τά όποΓα προηγουμένως ελήφθησαν ΰπό τού* Ταμει'ου 
διά τήν ί κανοπο ίηο ιν τοιούτων απαιτήσεων, ΰπό τήν προϋ

πόθεοι ν οτ ι τό συνο?».ι>:όν ποοόν τών εν λόγω απαιτήσεων 
άναφορικώς προς εν οιονδήποτε συμβάν δέν υπερβαίνει 
τά 15 εκατομμύρια φράγκα. 
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( U ) 'Εσοδα: 

(α) πλεονάσματα κεφαλαίων εκ χρήσεων παρελθόντων ετών, 
συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε τόκων* 

{β) αρχικαί συνειοφοραί, αϊ όποϊαι πρόκειται vd 
καταβληθούν κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους* 

•(γ) ετήοιαι συνειοφοραί, εάν απαιτούνται διά vd 
Ισοσκελίσουν τόν προϋπολογισμό ν* 

(δ ) παν έτερον εσοδον. 

2 . Δι ' εκαστον πρόσωπον, τό όποιον αναφέρεται εΙς τό "Αρθρον 
10, τό ποσόν τ η ς ετησίας συνεισφοράς αυτοϋ θά ορίζεται ύπό τής 
Συνελεύσεως καί Θά υπολογίζεται o l d κά6ε Συμβαλλόμενον Κράτος ως 

(α) καθ' δ μέρος ή συνεισφορά δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι διά τήν ικανοποίησαν 
πληρωμών αναφερομένων ε ί ς τήν παράγραφο ν l ( C ) ( a ) καί ( β ) , 
επί τ ^ βάσει ενός σταθερού ποσού δι ' εκαστον τόννον τοΰ 
απαιτούντος συνεισφοράν πετρελαίου , τό όποιον παρελήφθη 
εντός τ ο ϋ σχετικού" Κράτους υπό των 'εν λόγω προσώπων κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ προηγουμένου ημερολογιακού έτους* καί 

(β) καθ' δ μέρος ή συνεισφορά διενεργείται προς ίκανοποίησιν 
πληρωμών αναφερομένων ε ί ς τήν παραγ. ΐ ( 1 ) ( τ ) τοΰ παρόντος 
"Αρθρου, έπί τ^ βάσει ενός σταθερού ποοοΰ δι ' εκαστον 
τόννον απαιτούντος συνεισφοράν πετρελαίου , τό όποιον 
παρελήφθη υπό των εν λόγω προσώπων κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ προηγουμένου ημερολογιακού έτους εντός τοΰ οποίου 
επήλθε τό σχετικόν συμβάν, υπό τήν προΰπόθεσιν δτι τό 
Κράτος ητο Μέρος της παρούσης Συμβάσεως κατά τήν 
ήμερομηνίαν τού συμβάντος. 

3· Τά εν ττ} ανωτέρω παραγ. 2 αναφερόμενα χρηματικά ποοά Θά 
καθορίζωνται διά διαιρέσεως τού σχετικού συνολικού ποοοΰ των 
απαιτουμένων συνεισφορών διά τής συνολικής ποσότητος τοΰ 
απαιτούντος συνεισφοράν πετρελαίου, τό δποΓον παρελήφθη ε ίς δλα 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη κατά τό σχετικό ν έτος . 

U. Ή Συνέλευσις θά αποφασίζω τήν άναλογίαν τής ετησίας 
εΙσφορ3ς, ή όποια θά καταβληθώ αμέσως ε'ις ρευστόν καθώς καί 
τήν ήμερομηνίαν πληρωμής. Τό ϋπδλοικον τού *οσοΰ έκαστης 
ετησίας εισφοράς θά καταβάλλεται επί τ-ζ είδοποιήσει τοΰ 
Διευθυντού. 

5. Ό Διευθυντής δύναται, C(Q ·χερπ<:"ςωαει ς καί συμφώνως προς 
τους δρους o t τ ί ν ε ς 6ά διατυπωθούν ε ί ς τους Έσωτεριχούς Κανονισμούς 
τοΰ Ταμείου, νά άπαι TTJOTJ καρά, τ ίνος συνενοφορεως όπως παράσχω 
οίκονομικήν εξαοφάλιοιν διά *:& οφειλόμενα ύτ;' αντοΰ ποοά. 
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6 . BS.CQ i-ίϊ'ωοι ς διά πλήρωμας δυνάμει τής παραγ. U ©ά 
καλήται κατ' άναλογίαν εξ δλων τΰίν κατ' ίδ ίαν συνειοψορέων. 

Άρθρον ι 3 

1 . Τό ποσόν οιασδήποτε συνεισφοράς οφειλομένης δυνάμει, τοϋ 
"Άρθρου 12 καί μη ε ισέτι πληρωθεί σης θά ψερη τόκον βάσει ε π ι τ ο 

κ ίου καθορισθησομένου ΰπό τής Συνελεύσεως δι ' εκαοτον ημερολόγια κδν 
έ τ ο ς , λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι διαφορετικά επιτόκια δύνανται vd 
καθορι σθοΰν διά διαοορετικάς καταστάσεις. 

2 . "Εκαοτον Συμβαλλόμενον Κράτος θά διασφαλίζω στι πάσα 
ϋποχρέωσις συνεισφοράς ε ί ς τό Ταμείο ν , ή οποία δημιουργείται 
δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως εν σχέοει προς πετρέλαιον παρα

ληφθέν εντός της επικρατείας τοΰ εν λόγω Κράτους, έχπληροΰται 
xaC 6ά λαμβάνω οιαδήποτε κατάλληλα μέτρα συμφώνως προς την 
ο ί χ ε ί α ν αυτού νομοθεσίαν, συμπεριλαμβανομένης., τής επιβολής 
κυρώσεων δπου κρίνονται αύται αναγκαία ι , προς τον σκοπό ν 
της αποτελεσματικής εκτελέσεως οιασδήποτε σχετικής υποχρεώσεως; 
ν ο ε ί τ α ι , όμως, δτι τά μέτρα αυτά θά κατευθύνωνται μόνον εναντίον 
τ2ν προσώπων εκείνων τά όποια υπέχουν ΰποχρέωσιν νά συνεισφέρουν 
ε ί ς τ ό Ταμεΐον. 

3 . 'Οσάκις πρόσωπον τι είναι ύπεύθυνον συμφώνως προς τάς 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς τών "Αρορων 10 καί n νά συνεισφέρω είς τ ό Ταμεΐον 
xaC δεν έππληροΐ τάς υποχρεώσεις του αναφορικως προς οιανδήποτε 
τοιαύτην συνειοφοράν ή μέρος ταύτης καί καθυστερεί, την συνεισφορών 
διά περίοδον άνω των τριών μηνών, 6 Διευθυντής θά λαμβάνω άπαντα 
τά προσήκοντα μέτρα εναντίον αυτοΰ τοϋ προσώπου διά λογαριασμόν 
του Ταμείου, προς τόν σκοπόν αναλήψεως τοϋ οφειλομένου ποοοΰ. 
Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς , είς ας περιπτώσεις 6 αμελής συνεισφορςίδ ε ίναι προφανώς 
αναξιόχρεος η εάν άλλως αί περιστάσεις δικαιολογούν/ ή Συνέλευσης 
δύναται , κατόπιν είαηγήσεως τοΟ Διευθυντού νά αποφασίσω δπως μή 
ληφθώ ή συνεχισθώ οίονδήποτε μέτρον κατά τοΰ συνεισφορέως. 

Άρθρον 1U 

1 . "ϊ,'καστον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται κατά τόν χρόνον 
της καταθέσεως τοϋ οίκε ίου αυτοϋ έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρή

σεως η αργότερο ν νά δηλώοτι δτι αναλαμβάνει αυτό τοΰτο τάς υπο

χρεώσεις α ϊ τ ι ν ε ς βαρύνουν δυνάμει τής παρούοης Συμβάσεως οίονδήποτε 
πρόοω^ον, τά όποιον είναι ύπεύθυνον νά συνεισφέρω ε ί ς τό Ταμεΐον 
συμψώνως προς τό Άρθρον jO, παραγ. 1 άναφορικώς προς πετρέλαιον 
*_ραληφθέν εντός τής επικρατείας τού εν λόγω Κράτους. Ή δήλωσις 
αΐτη 6ά γίνεται γραπτώς και 6ά καθορίζω λεπτομερώς τάς άναλαμβανό

μενας υποχρεώσεις. 
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2 . 'Οσάκις διατυχούται δήλωσι ς δυνάμει τής χαραγ. 1 
χρό τής ενάρξεως Ισχύος τής χαρούσης Συμβάσεως ουμφώνως 
χρδζ τδ Άρθρον 1+0, αύτη θά κατατίθεται ε ί ς τδν Γενικόν 
Γραμματέα τού 'Οργανισμού, 6 δχοϊος θά κ ο ι ν ο χ ο ι ε ϊ αυτήν 
ε ι ς τόν Διευθυντήν μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής Συμβάσεως. 

3 . Δήλωοις δυνάμει της χαραγ. 1 , ή όχοία εγένετο μετά 
την εναρξιν Ισχύος της χαρούσης Συμβάσεως, θά κατατίθεται ε ι ς 
τόν Διευθυντήν. 

U. Δήλωσι ς γενομένη συμοώνως χρός τό χαρδν Άρσρον δύναται 
νά αχοσϋρθξ ύχά τού σχετικού Κράτους δι* επιδόσεως γραχτής χερ ί 
τούτου είδοχοιήσεως ε ί ς τόν Διευθυντήν. Ή τοιαύτη ε ί δ ο χ ο ί η σ ι ς 
θά Ιοχύη τ ρ ε ι ς μήνας μετά τήν λήψιν αυτής ύχό τού Διευθυντού. 

5. HCv Κράτος δεσμευόμενον ύχό δηλώσεως γενομένης δυνάμει 
τοΟ παρόντος Ά ρ θ ρ ο υ 6ά χαραιτήται χαντδς χρονομίου τδ όχοΓον 
θά εδικαιοΰτο άλλως νά εχιχαλεσδη ε ί ς οιανδήχοτε διαδικασίαν 
εγειρομένην χα τ' αυτού ένώχιον αρμοδίου διχαοτηρίου αναφορικως 
χρός οιανδήχοτε υχοχρέωσιν χροσδιοριζομένην ε ίς τήν δήλωσι ν . 

Άρθρον 15 

1 . *Έχαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θά διαοφαλίζη &
τ
<> *£ν 

χρόσωχον, τό όχοΓον λαμβάνει χετρέλαιον άχαιτοΰν συν ε ι αφορά ν 
εντός της επικρατείας αυτού είς χοοότητας διά τάς οχοίας τό 
χρόσωχον τούτο εΤναι ύχεύθυνον νά συνεισφέρω είς τδ Ταμείο ν , 
θά εμφαίνεται ε ί ς £να χατάλογον & όχοΐσς θά κατάρτιοθη χαί θά 
ενημερούται συνεχώς ΰχό τού Διευθυντού τοϋ Ταμείου ουμφώνως χρός 
τάς εχομένας διατάζε ις τού χαρόντος Άρθρου . 

2 . Διά τους οχοχούς ol όχοίοι καθορίζονται ε ί ς τήν 
χαράγραφον 1 , εχαοτον Συμβαλλόμενον Κράτος θά κοινοχοιζ ε ι ς 
τόν Διευθυντήν χατά χρόνον χαί τρόχον χροοδιορισθηοόμενον 
ε ί ς τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τό δνομα χαί τήν διεύσυνσιν 
χαντός χροσώχου τ ό ο χ ο ϊ ο ν έν σχέσει χρός τό Κράτος τούτο εΤναι 
ύχεύθυνον νά συνεισρέρΐ) είς τό ΤαμεΓον συμφώνως χρός τό Ά ρ θ ρ ο ν 10, 
έχίσης θά χοινοχοιοΰνται χαί αϊ οχετιχαί χοοότητες χετρελαίου 
άχαιτοΰντος ουνεισφοράν at όχοΐαι χαρελήφθηοαν ΰχό τοιούτου χ ρ ο 

σώχου χατά τήν διάρκειαν τού χροηγουμένου ημερολογιακού έτους . 

3 . Διά τους σχοχούς εξακριβώσεως χοϊα εΤναι, καθ' οιανδήχοτε 
δεδομένην στιγμήν, τά χρόοωχα τά ύχεύσυνα νά συνεισφέρουν εΐς τό 
ΤαμεΓον συμ^ώνως χρός τό Άρσρον ιΟ, χαραγ. ~\, ώς και χροοδιορισμού, 
οχου εΤναι χρακτιχώς δυνατόν, τών χοσστήτων χετρελαίου αί όχοΐαι 
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όά λαμβάνοντα.s. νχ' όψιν διά %Ζ\> τ ο ι ο ϋ τ ο πρόσωπον κατά ttv 
χαοορισμόν τοΰ ποσοϋ της σννε ιοφορ ' ζ u.u-coC. 6 κατάλογος όά 
α ποτ ε λ^ ex πρώτης σψεως ά κ ό δ ε ι ξ ι ν ^iv γεγονότων -ίων e x t t o e -

μένων ε ί ς α υ τ ό ν . 

Όργάνωο ι ς καί Δ ι ο ί κ η σ ι ς 
"Αρθρον ΐ β 

Τό ΤαμεΓον Θά εχ^ μιαν Συνέλευση ν , μιαν Γραμματείαν 
διευδυνομένην από ί ν α Διευθυντήν κ α ί , συμψώνως προς τάς 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς τού "Αρθρου 21 , μίαν Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ν Έ π ι τ ρ ο π ή ν . 

Συνέλευσις 
"Αρθρον 17 

Ή Συνέλευσ ις θά άποτελήται εξ απάντων των Συμβαλλομένων 
Κρατών τ η ς παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 18 

Ύπό τ ή ν ε-χιφύλαξιν τών διατάξεων τού "Αρθρου 2 6 , a t 
αρμοδ ιότητες τ ή ς Συνελεύσεως θά ε ί ν α ι : 

1 . νά εκλέγις ct< έκάστην τακτ ικην σΰνοδον τόν Πρόεδρο ν 
αυτής και δυο Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ο υ ς οί όποιο ι 6ά παραμένουν 

ε ί ς τ ί αξίωμα εως τήν επομένην τακτική ν σύνοδο ν , 

2 . νά καθορίζω τους ο ί κ ε ί ο υ ς αυτής κανόνας δ ι α δ ι κ α σ ί α ς , 
λαμβάνουσα νχ' όψιν τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς της παρούσης Συμβ<ίσεως, 

3 . νά υ ΐσθετή 'Εσωτερικούς Κανονισμούς απαραιτήτους δ ι ά τήν 
κατάλληλο ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τού" Ταμε ίου , 

U. νά δ ι ο ρ ί ζ ^ τόν Διευθυντη'ν καί νά προβαίνω ε ί ς τ ή ν θέσπ ισ ιν 
διατάξεων δ ιά τόν διορισμόν ετέρου το ιούτου αναγκα ίου 
προσωπικού xaC νά 6ρι'4\) τους δρους καί τάς προϋποθέσεις 
υπηρεσίας τού* Διευθυντού καί τού λοιπού προσωπικού, 

5· νά υΐοθετί) τ ό ν ετήσιον προ υπολογισμό ν καί νά καθοριζτ} τάς 
ετησίας συνε ισροράς , 

6 . νά δ ι ο ρ ί ζ ω ελεγκτάς καί νά εγκρίν^ τους λογαριασμούς 
τού Ταμε ίου , 

7 . νά εγ*ρίνη συμβιβασμούς αξιώσεων κατά τ ο ύ Ταμε ίου , νά 
λαμβάντ} αποφάσεις αναφορικώς προς τήν μεταξύ ιών εχόντων 
α ξ ι ώ σ ε ι ς όιανομήν τοΰ ποσού τ ή ς αποζημιώσεως, τό όποιον 
δ ι α τ ί θ ε τ α ι συμφώνως προς τδ "Αρθρον U, -παραγ. 51 *αί 
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νά καθορίζ^ τους δρους καί προϋποθέσεις κατά τάς οποίας 
αϊ προοωριναί καταβολαί άναφορικώς πρδς αξιώσεις 61 
διενεργήσουν, εξαοφαλιζομένης δσο τό δυνατόν περισσότερον 
ταχείας αποζημιώσεως τών θυμάτων τών εκ ρυπάνσεως ζημιών, 

8 . νά εχλέγτ} τά μέλη της Συνελεύσεως άτι να θά εκπροσωπούνται 
ε ί ς την Έκτελεστικήν Έπιτροπήν, ώς καθορίζεται εΙς τά 
Άρθρα 2 1 , 22 και 23» 

9 . νά ίδρύτ} οιονδήποτε προσωρινόν η μόνιμον επικουρικόν 
σώμα τό δποΓον θεωρείται αναγκαίο ν , 

10. νά άποοασίζτ^ ποία μη Συμβαλλόμενα Κράτη καί ποίο ι διακυβερ

νητικοί οργανισμοί καί διεθνεΓς μή διακυβερνητικοί οργαν ι 

σμοί θά γι'νωνται δεκτοί νά λαμβάνουν μέρος, άνευ δικαιώματος 
ψήφου, ε ί ς τάς συνεδριάσεις της Συνελεύσεως, της Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ς 
Επιτροπής καί των επικουρικών σωμάτων, 

1 1 . νά δίδη οδηγίας άφορώοας ε ις την διοίκησαν τοΰ Ταμείου 
προς τόν Διευθυντής, την '2κτελεστικήν Έπιτροπήν καί τά 
επικουρικά σώματα, 

12. νά άναθεωρq καί νά εγκρίν^ τάς εκθέσεις καί τάς 
δραστηριότητας τής Εκτελεστ ικής 'Επιτροπής, 

13· νά εποπτεύη την πιστην εφαρμογην τής Συμβάσεως καί 
τών αποφάσεων αυτής, 

1U.. νά εκτελζ τοιαύτας ετέρας αρμοδιότητας ώς ηθελον 
χορηγηθή εΐ ς αυτήν δυνάμει τής Συμβάσεως ή α ϊ τ ι ν ε ς 
άλλως εΐναι απαραίτητοι διά την όρθήν λειτουργίαν τού 
Ταμείου. 

Άρθρον 19 

1. Αι τακτικαί σύνοδοι τής Συνελεύσεως θά λαμβάνουν χωράν 
άπας άνά "εκαστον ήμερολογιακόν έ τ ο ς , κατόπιν συγκλήσεως των ΰπό 
τοΰ Διευθυντού* ν ο ε ί τ α ι , δμως, δτι εάν ή Συνέλευσις παραχωρήσει 
ε ί ς τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τάς αρμοδιότητας α ϊ τ ι ν ε ς καθο

ρίζονται ε ί ς τό "Αρθρον ι 8 , παραγ. 5» ο·ί τακτικαί σύνοδοι τής 
Συνελεύσεως θά συγκαλούνται άπαξ ανα δ ι ε τ ί α ν . 

2 . Έκτακτοι σύνοδοι τής Συνελεύσεως θά συγκαλούνται υπό 
τοΰ Διευόυντοΰ κατόπιν αίτήαεως τής 'εκτελεστικής 'Επιτροπής 
η κατόπιν αΙτήσεως τουλάχιστον του Ινός τρίτου τών μελών τής 
Συνελεύσεως χα£ δύναται νά συγκαλήται αυτεπαγγέλτως ύπό τοΟ 
Διευθυντού, αφού" συμβουλευθή τόν Πρόεδρο τής Συνελεύσεως. Ό 
Διευθυντής θά δι'613 etc τά μέλη προθεσμίαν τουλάχιστον τριάκοντα 
ήμερων προ* τών έν λόγω συνόδων. 
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Άρθρον 20 

Ή πλειοψηφία· τών μελών τής Συνελεύοεωζ 6ά άχοτελί^ 
άχαρτίαν δ id τάς συνεδριάσεις ταύτης. 

'Εκτελεστική Έ χ ι τ ρ ο χ ή 
Άρθρον 21 

Ή 'Εκτελεστική Έχιτροχή Μ συγκροτηθώ κατά την κρώτην 
τακτικήν σύνοδον τής Συνελεύσεως, μετά την ήμερομηνίαν κατά την 
όχο ίαν 6 αριθμός τών Συμβαλλομένων Κρατών θ ά. ανέλο^ ε ί ς δέκα 
χ έ ν τ ε . 

Άρθρον 22 

1 . Ή 'Εκτελεστική Έχιτροχή συγκροτεΓται έκ τού* ενός τρίτου 
τών μελών της Συνελεύσεως, e£ ουχί δμως όλιγωτέρων των εχτά η 
χλειόνων των δέκα χ έ ν τ ε μελών. *Όταν ό αριθμός των μελών τής 
Συνελεύσεως δέν είναι διαιρετός 6 i d τού τ ρ ί α , τό χροαναφερθέν 
Εν τρ ίτον θά νχολογίζεται εχί'τ^

: βάοεν τ ο ύ αμέσως έχομε νου μεγαλυ

τέρου αριθμού δοτ ι ς είναι διαιρετός ό ιά του τ ρ ί α . 

2 . Κατά τήν εκλογήν τών μελών της 'Εκτελεστικής Επιτροπής 
ή Συνέλευσις δέον δχως: 

(α) διασφαλίζΐ) δι και αν γεωγραφική ν κατανομήν τών εδρών 
τής Έ χ ι τ ρ ο χ ή ς έχ ί τ·$ βάσει μ ι δ ς έχαρκούς ά ν τ ι χ ρ ο 

σωχεύσεως τών Συμβαλλομένων Κρατών τών Ιδιαιτέρως 
εκτεθειμένων ε ίς τους κινδύνους χετρελαΓκής ρυχάνσεως 
καί τών Συμβαλλομένων Κρατών τών εχόντων μεγάλους 
στόλους δεζαμενοχλοίων" καί 

( β ) _ ε κ λ έ γ ΐ } τό ήμισυ τών μελών της Έ χ ι τ ρ ο χ ή ς , ή ε ί ς 
χερίχτωσιν κατά τήν όχοίαν & συνολικός αριθμός τών 
μελών τά" 6χο Γ α χρόκειται vd εκλέγουν ε ί ν α ι χ ε ρ ι τ τ ό ς , 
τοιούτον αριθμόν μελών Οστις Ισούται χρός τ ό ήμισυ 
τού συνολικού αριθμού μεΓον £ ν , μεταξύ εκείνων τών 
Συμβαλλομένων Κρατών ε ίς τήν επικράτεια ν τών όχοίων 
χαρελήφθησαν κατά τό χροηγούμενον ήμερολογι ακόν έτος 
αϊ μεγαλύτεραι χοσότητες χ ε τ ρ ε λ α ί ο υ at τ ί ν ε ς θά ληφθούν 
ΰχ' δψιν δυνάμει τού Άρθρου 1 0 , νοουμένου ότι δ αριθμός 
τών εκλεζίμων Κρατών δυνάμει τής παρούσης ύχοχαραγράφου 
θά χέρι ορίζεται ώς δεικνύεται ε ί ς τόν κατωτέρω χίνάκα: 
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Συνολικός αριθμός Αριθμός Κρατών Α ρ ι θ μ ό ς Κρατών 
Μελών της 'Επιτροπής εκλεξίμων δυνάμει τά όποια εκλέγονται 

της υποπαραγράφου (β) δυνάμει της υπο

παραγράφου (β) 

7 
δ 
9 

10 
11 
12 
13 
1U 
15 

5 
6 
6 
8 
8 
9 
9 

11 
11 

3 
U 
U 
5 
5 
r 
Ο 

Ο 

7 
7 

3 . Μέλος της Συνελεύσεως τ ό όποιον ητο έκλέξ ιμον , άλλα δέν 
εξελέγη δυνάμει της υποπαραγράφου (β) δέν 6ά ε ίναι έκλέξιμον οιά 
νά 'εκλεγζ διά οίανδήποτε αλλην εναπομένουσα θέσιν της 'Εκτελεστικής 
'Επιτροπής. 

Άρθρον 23 

1 . Τά μέλη της 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής θά διατηρούν τό 
αξίωμα των εως τό τέλος της επομένης τακτικής συνόδου της 
Συνελεύσεως· 

2 . Πλην καθ' ην εκ τάσι ν είναι άναγκαϊον διά την συμμόρφωσιν 
προς τάς απαιτήσεις τού Άρθρου 2 2 , ουδέν Κράτος Μέλος τής Συνε

λεύσεως δύναται νά ύπηρετή είς την Έκτελεστικήν Έπιτροπήν 
πλε ίονας των δύο θητειών. 

Άρθρον 2U 

*Η 'Εκτελεστική Επιτροπή θά συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ 
εκάστου ημερολογιακού έτους μετά προηγουμένην τριακονοήμερον 
ε ίδοποίησιν κατόπιν συγκλήσεως της υπό του Διευθυντού ε ί τ ε 
αυτεπαγγέλτως ε ϊ τ ε τή αίτησε ι τοϋ Προέδρου της η τουλάχιστον 
τού ενός τρίτου τών μελών της. Θά συνέρχεται δε ε ί ς τοιαύτα 
μέρη τά οποία θεωρούνται κατάλληλα προς τόν σκοπόν αυτόν. 

Άρθρον 25 

Τουλάχιστον τά δύο τρίτα τών μελών της 'Εκτελεστικής 
Επιτροπής 6ά συνιστούν άπαρτίαν κατά τάς συνεδριάσεις τ η ς . 
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Άρθρον 26 

1 . At αρμοδιότητες τής Εκτελεστικής Έχιτροχής θά ε ί ν α ι : 

{α) νά εκλέγη τόν Πρόεδρον αί>τής καί νά υίοσετ-ij ιούς 
ο ίκε ίους αύτη ς κανονισμούς διαδικασίας, εκτός εάν 
άλλως χροβλέχεται είς τήν χα,ροϋσαν Σύμβαοιν* 

(β) vd αναλαμβάνε καί vd άσχ-rj είς τήν Συνέλευσιν τάς 
ακολούθους λειτουργίας: 

(C) εκδοσι ς διατάξεων διά τόν διοριομόν τοϋ αναγκαίου 
χροσωχιχοΰ, χλήν τς"υ Διευθυντού και καθορισμός τών 
δ ρω ν καί χροϋχοθέσεων νχηρεσίας τοΰ τοιούτου χροσω-

χικοΰ*, 

( t t ) αχοόοχή συμβιβασμών αξιώσεων εναντίον τοΰ* Ταμείου 
και λήψις χαντός χροβλ εχομένου μέτρου εν σχέσει 
χρός τάς έν λόγω αξιώσεις τοΰ Άρθρου ι β , χαραγ. 71 

( ί ί ί ) εκδοσις οδηγιών χρός τόν Διευθυντήν σχετικών χρός 
τήν διοίκησιν τοΰ Ταμείου και έχοχτεία της ορθής 
εκτελέσεως νχ' αυτού* τής Συμβάσεως,τών αχοφάσεων 
της Συνελεύσεως καί της Έ χ ι τ ρ ο χ ή ς , καί 

(γ ) νάόσχ^ τοιαύτας άλλας αρμοδιότητας ώς ήθελον ανατεθτ") ε ί ς 
αυτήν ύχό τής Συνελεύσεως. 

2 . Ή 'Εκτελεστική 'Ξχιτροχή θά καταρτίζω χαί δημοσιεύω κατ' 
έτος μίαν εχθεσιν τών δραστηριοτήτων τοΰ" Ταμείου κατά- τήν διάρκειαν 
τοΰ χροηγουμένου ημερολογιακοί Έτους. 

Άρθρον 27 

Τά Μέλη τής Συνελεύσεως τά όχοΐα δέν είναι μέλη τής 
'Εκτελεστικής Έχιτροχής έχουν δικαίωμα νά χαρακολουθοϋν τάς 
συνεδριάσεις της ώς χαρατηρηταί. 

Γραμματεία 
Άρθρον 23 

1 . Ή Γραμματεία θά χεριλαμβάνη τόν Διευθυντήν καί τό κατάλληλο ν 
χροσωχικόν τά όχοΐον αχαιτεΐται διά τήν διοίκησιν τον Ταμείου. 

2 . Ό Διευθυντής θά είναι & νόμιμος άντιχρόσωχος τον Ταμείου. 
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Άρθρον 29 

1 . Ό Διευθυντής θά ε ί ν α ι ό ανώτερος διοικητικός αξιωματούχος 
τοΰ Ταμείου καί τηρουμένων των οδηγιών τών δι δομένων ε ί ς αυτόν 
ύπό τ η ς Συνελεύσεως καί τής 'Εκτελεστικής Επιτροπής θά iazTj 
έχε ίνας τάς αρμοδιότητας αϊ τ ίνες τοΰ άνετέθηοαν υπό της παροΰοης 
Συμβάσεως, τών Εσωτερικών Κανονισμών, της Συνελεύσεως και της 
Έκτελ εστικής ' Επιτροπής. 

2 . Ό Διευθυντής είδικώτερον Θά: 

( α ) διορ ί ζ^ τό άπαραίτητον προσωπικόν διά τήν διο ίκησιν 
του Ταμείου' 

(β) λαμβάνς δλα τα κατάλληλα μέτρα διά τήν όρθήν δ ι α χ ε ί 

ρησι ν των ενεργητικών στοιχείων τοΰ" Ταμείου* 

( γ ) είσπράτττ} τάς συνεισφοράς τάς όοειλομένας δυνάμει 
της παρούσης Συμβάσεως τηρών ιδιαιτέρως τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 
τοΰ Άρθρου 13» παραγ. 3* 

(δ ) ε ί ς ην εκ τάσι ν είναι άναγκαΓον διά τον χ ε ι ρ ι σ μ ό ν 
αξιώσεων κατά του Ταμείου χαί διά την εκτέλεσιν 
τών λοιμών αρμοδιοτήτων τοΰ Ταμείου θά χρηοιμοποιη 
τάς υπηρεσίας νομικών, οικονομολόγων καί άλλων εΐ δικών* 

( ε ) λαμβάνς δλα τά κατάλληλα μέτρα διά τόν χ ε ι ρ ι ο μ ό ν 
αξιώσεων κατά τοΰ Ταμείου εντός τών δρίων καί υπό 
τους δρους ο ϊ τ ι ν ε ς θα καθορισθούν εΐ ς τους· 'εσωτερικούς 
Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης τής τελικής δ ι ε υ θ ε τ ή 

σεως τών αξιώσεων άνευ αής προηγουμένης εγκρίσεως τής 
Συνελεύσεως ή τής 'χ,χτελεοτικής Επιτροπής , δταν οί 
Κανονισμοί αυτοί τοιουτοτρόπως ορίζουν* 

(στ) καταρτίζη καί υποβάλλη ε ίς τήν Συνέλευσιν ή τήν 
Έκτελεοτικήν Έπιτροπήν, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
τάς οικονομικός δηλώσεις καί τάς προβλέψεις του 
προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους* 

( ζ ) ροηθή τήν Έκτελεοτικήν Έπιτροπήν ε ί ς τήν κατάρτισιν 
τής εκθέσεως ή όποια αναφέρεται ε ίς τό Άρθρον 2 6 , 
παραγ. 2* 

(η) καααρτιζη, συλλέγε καί κυκλοφορή έγγραφα, τήν ημερησία ν 
διά'ΐαξιν, τά" πρακτικά χαί πληροφορίας, αϊ όποιοι δυνατόν 
νά άπαιτοΟνται διά τήν 'εργασίαν τής Συνελεύσεως, τής 
Εκτελεστικής Επιτροπής καί τών επικουρικών σωμάτων. 
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Άρθρον 30 

Κατά τήν ασκηοιν τών καθηκόντων του ο Διευθυντής, 
τό προοωκικόν χαί οι είδικοί οι διορισθέντες ΰχ' αυτού", δεν 
θά ζη το ΰ ν η λαμβάνουν οδηγίας άπό ουδεμία ν Κυβέ*ρνησιν η αρχήν 
ξένην προς τό ΤαμεΓον. ©d tit έχουν πάσης ενεργε ίας ή όποια 
δυνατόν νά άντανακλξ επί της θέσεως των ως διεθνών αξιωματούχων. 
"Εκαστον Συμβάλλομενον Κράτος άπό τής πλευράς του αναλαμβά νει νά 
σέβεται τόν άποχλειστιχόν διεθνή" χαρακτήρα των ευθυνών τοΰ 
Διευθυντού, τοΰ προσωπιχοΰ xaC τών ειδικών, οι όποιοι δίωρήθησαν 
ύπ* αυτού χαί νά μή επιζητή vd εχηρεάση αυτούς κατά τήν εχτελεσιν 
των καθηκόντων των. 

Οίχονομιχά 
"Αρθρον 31 

1 . "Έχαοτον Συμβαλλόμενον Κράτος υποχρεούται vd καταίί.άλλφ 
τους ταχτικούς μισθούς, τά ταξιδιωτικά χα£ λοιπά έξοδα της 
αντιπροσωπείας του ε ί ς τήν Συνέλευοιν χαί των αντιπροσώπων του 
ε ί ς τήν Έκτελεοτικήν Επιτροπή ν χαί ε ί ς τά επιχουριχά σώματα. 

2 . Οιαδήποτε άλλα έξοδα τά όποια υφίστανται λόγω της 
λε ιτουργ ίας τοΰ Ταμείου Θά καταβάλλωνται υπό τού" Ταμείου. 

Ψηφοφορία 
"Αρθρον 32 

Αϊ ακόλουθοι διατάξεις Θά έφαρμόζωνται χατά τήν ψηφο

φορία ν ε£ς τήν Συνέλευοιν καί τήν Έκτελεοτικήν Έπςτροπήν. 

( α ) "Εχαστον μέλος θά εχ^ δικαίωμα μιας ψήφου. 

~ ( β ) 'Εκτός εάν άλλως ορίζεται ε ί ς τά "Αρθρον 33 , &ί 
αποφάσεις τ ή ς Συνελεύσεως χαί της Εκτελεστ ικής 
Επιτροπής θά λαμβάνωνται διά τής πλειοψηφίας των 
παρόντων χαί ψηφιζόντων μελών. 

( γ ) Αποφάσεις απαιτούσα ι πλειοψηφία ν τριών τετάρτων ή 
δύο τρίτων Θά λαμβάνωνται διά πλειοψηφίας τών τριών 
τετάρτων ή δύο τρίτων, αναλόγως τής περιπτώσεως, τών 
παρόντων μελών. 

(δ ) Διά τόν σκοπό ν τού παρόντος "Αρθρου ή φράσις "παρόντα 
μέλη" σημαίνει "τά παρόντα μέλη τής συνεδριάσεως κατά 
τόν χρόνον τής ψηφοφορίας" χαί ή φράσις "παρόντα μέλη 
καί ψηφίζοντα" σημαίνει "τά παρόντα μέλη τά όποια 
ψηφίζουν καταφατικώς ή αρνητικώς". Μέλη τά οποία 
απέχουν τής ψηφοφορίας Θεωρούνται ώς μή ψηφίζοντα. 
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Άρθρον 33 

1. λί . κάτωθι αποφάσεις τής Συνελεύσεως άχαιτοϋν 
χλetcψηφίαν τριών τετάρτων: 

(α) ή αΰζηοις συμφώνως χρός τό Άρθρον U, χαραγ. 6 , 
τοΟ μεγίστου χοοού" άχοζημιώσεως τοϋ καταβλητέου 
ΰχό τού Ταμείου" 

(β) ή αχόφαοις, συμφώνως χρός t o Άρθρον 5» χαρά γ . U, 
αφορώσα ε ί ς τήν άντικαταοτασιν της Συμβάσεως ή τ ι ς 
αναφέρεται ε ί ς την εν λόγω χαρ άγραφο ν* 

( γ ) ή ανάθεσι ς ε ί ς τήν Έκτελεστικήν Έχιτροχήν των 
αρμοδιοτήτων των καθοριζομένων ε ίς τ ό Ά ρ θ ρ ο ν 18, 
χαράγ. 5· 

2 . Αι ακόλουθοι αχοφάσεις της Συνελεύσεως ακαιτοΰν κ λ ε ι ο 

ψηφία ν δύο τρίτων: 

(α) η αχόφασις συμφώνως χρός τό Ά ρ θ ρ ο ν 13» Χ αρά γ . 3» 
νά μη λάβ^ ή  ουνεχίσς μίαν ενεργεί αν εναντ ίον 
συνεισφορέως τινός* 

(β) & διορισμός τού" Διευθυντού συμφώνως χρός τ ό Άρθρον 18, 
χαραγ. 1+" 

( γ ) ή σύοτασις επικουρικών σωμάτων συμφώνως χρός τό 
Άρθρον ι 8 , χαραγ. 9· 

Άρθρον 3k 

1 . Τό ΤαμεΓον, τα" ενεργητικά στοιχε ία αυτού, τά εσοδά του, 
συμχεριλαμβανομένων τών είσφορών χαί χ J σα άλλη Ιδιοκτησία , θά 
άχολαύουν είς αχαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη άχαλλαγής χάσης 
αμέσου φορολογίας. 

2 . "Οταν τό ΤαμεΓον διενεργεί" ουσιώδεις αγοράς κινητής η 
ακίνητου περιουσίας η έχει νά φέρ^ ε ί ς χέρας σχουδαίαν έργα σία ν 
ή όχοία ε ί να ι αναγκαία διά τήν ενάσχηοιν τών ΰχηρεσιακών δρα

στηριοτήτων αυτού χαί τό κόστος τών όχοίων χέρι λαμβάνει εμμέσους 
φόρους η φόρους χωλησεων, αί Κυβερνήσεις τών Κρατών Μελών 6ά 
λαμβάνουν, όχοτεδήχοτε είνας δυνατόν, κατάλληλα μέτρα διά τήν 
έλάττωσιν ή επιστροφήν του χοοού τοιούτων δασμών χαί φόρων. 

3 . Ουδεμία αχαλλαγή Θά χαρέχεται ε ί ς χερίχτωσιν δασμών, 
φόρων η τελών ο ι τ ι ν ε ς άχοτελοϋν πληρωμήν έναντι ΰχηρεοιών κοινής 
ωφελείας. 
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L, Tc ΤαμεΓον od αχολαύη άχαλλαγής χάννων τών τελωνειακών 
δασμών, φόρων καί λοιχών συναφών ψόρων έχί εΙδών τά δποϊα claorfovxau. 
η εξάγονται ΰχό ή διά λογαριαομόν τούτου δι ' εχίσημον χρήοιν . Είδη 
τοιουτοτρόχως εισαχθέντα δεν όά μεταφέρωνται ε ί τ ε εχί άντιχαροχή 
ε ίτε δωρεάν εχί τού εδάφους τής χώρας εντός της όχοίας είοήχθήσαν, 
εκτός ύχό δρους ε ί ς τους ότ.οίους ουνεφώνηοε ή Κυβέρνησις τής έν 
λόγω χώρας. 

5* Πρόσωχα συνεισφέροντα ε ί ς τό ΤαμεΓον καί Θύματα καί 
χλοιοκτήται λαμβάνοντες αχοζημίωσιν χαρά τοΰ Ταμείου 6ά ΰχόκεινται 
ε ί ς τήν δημοοι ονομικήν νομοόεσίαν τού Κράτους ε ι ς τ ό όχοΓον φορο

λογούνται , άνευ χορηγήσεως είδικής άχαλλαγής η άλλου ώφέλους εχί 
του χροχειμένου είς αυτά. 

6. Πληροφορίαι χερί Ιδιωτών συνεισφορέων, αϊ όχοΐαι χ α ρ έ 

χονται διά τόν σκοχόν της χαροΰσης Συμβάσεως, δέν Θά άχοκαλύχτωνται 
εκτός τού" Ταμείου, εκτός έάν τούτο είναι άχολύτως αναγκαΐσν διά νά 
καταοτήοη ίκανόν τό ΤαμεΓον νά εκτέλεση τάς αρμοδιότητας τ ο υ , ουμχε

ριλαμβανομένης τής Ιγέρσεως καί ύχεραοχίσεως νομικών διαδικασιών. 

7· Ανεξαρτήτως τών Ισχυόντων ή των μβλλοντικώς νά Ισχύσουν 
κανονισμών χερί νομίσματος η χερί εμβασμάτων, τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη Θά έχιτρέχουν τό έμβασμα καί τήν χληρωμήν χάσης συνεισφοράς 
χρός τό ΤαμεΓον καί χάσης έ,χοζημιώσεως καταβληθείσης ύχό τοδ 
Ταμείου άνευ οίουδήχοτε χεριορισμοΰ. 

Μεταβατικαί Διατάξε ις 
"Αρθρον 35 

1 . Τό ΤαμεΤον δέν θά ΰχέχ^ οίανδήχοτε ΰχοχρέωσιν δυνάμει 
τού "Αρθρου U η 5 αναφορικώς χρός συμβάντα τά όχοία εχήλθον 
εντδ'ς μιας χεριόδου εκατόν είκοσι ήμερων άχό της ημερομηνίας 
ενάρξεως Ισχύος τής χαρούσης Συμβάσεως. 

2 . 'Αξιώσεις δ ι ' ακοζημίωσιν συμφωνώ ς χρός τό "Αρθρον h καί 
αξιώσεως δι ' αχοζημίωσιν συμφώνως χρός τ ό "Αρθρον 5» χροκύχτουσαι εξ 
α ί τ ι α ς συμβάντων τά όχοϊα εχήλθον μετά τήν χαρέλευσιν των εκατόν 
είκοσι ημερών, αλλά οχ ι χέραν τών διακοσίων τεσσαράκοντα ημερών 
άφοϋ ετέθη έν ίσχύΕ η χαρούοα Σύμβαοις, δέν δύναται νά εγερθούν 
εναντίον τού Ταμείου χρό τής χαρελεύοεως διακοσίων τεσσαράκοντα 
ημερών αχό τής ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως. 

Άρθρον 36 

Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Οργανισμού θά συγκάλεση τήν 
χρώτην σύνοδον τής Συνελεύσεως. Ή σύνοδος αυτή θά λάβη χώραν 
τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν εναρξιν ίσχύος τής χαρούοης Συμ

βάσεως καί εν χάος χεριχτώσ«:ι, ουχί χέραν των τριάκοντα ημερών 
άχό τής τοιαύτης ενάρξεως Ισχύος. 
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Τελικαί Διατάζε ι ς 
Άρθρον 37 

1. Ή χαρουοα Σύμβασις,θά παραμείνω Ανοιχτή δ ι ' ϋπογραφήν 
ΰπό τών Κρατών τά 6ποΐα έχουν υπογράψει η προσχωρήσει ε ί ς τήν 
περί £ύθύνης Σύμβασιν, ώς και υπδ χαντδς Κράτους τ(5 όχοϋον 
Ιντεχροσωχεύθη ε ί ς την Συνδιάσκεψιν χερί τής Ιδρύσεως Διεθνούς 
Ταμείου Άχοζημιώσεως δ ι ά τάς Ζημίας be Ρυχάνσεως ΰχό πετρελαίου , 
τοϋ 1971· Ή Σύμβασις θά χαραμείν^ ανοιχτή δι* ϋπογραφήν εως 
την 3ΐην Δεκεμβρίου 1972 . 

2 . Επιφυλασσομένης τής παραγράφου 1+, ή παρούσα Σΰμβασις 
θά έπικυρωθη, θά γίν^ αποδέκτη" η θά εγκριθη ν χδ τών ΰχογραψάντων 
αυτήν Κρατών. 

3 . * Επιφυλασσομένης της παραγράφου U, ή παρούσα Σύμβασις 
εΤναι ανοικτή δια χροσχώρηοι ν Κρίτων τά όποια δέν τήν υπέγραψαν. 

U. *Η παρούσα Σΰμβασις δύναται ν ΐ έπικυρωθή, γίνg αποδεκτή, 
εγκριθώ ή yivng χροσχώρησις ε ί ς αυτήν, μδνον ΰχό Κρατών τα όποια 
έχουν επικυρώσει, άποδεχθή, εγκρι'νει η χροοχωρήσει ε ί ς τήν χ ε ρ ί 
Ευθύνης Σύμβασιν. 

Άρθρον 38 

1. Έχικύρωσις, αποδοχή, εγκριο ις η προσχώρησις θά πραγματο

ποιούνται διά της καταθέσεως επισήμου χρός τούτο έγγραφου ε ί ς τόν 
Γενικδν Γραμματέα τοϋ 'Οργανισμού. 

2 . Ha ν εγγραφον επικυρώσεως αποδοχής εγκρίσεως ή προσχωρήσεως 
κατατιθέμενον μετά τήν εναρξιν Ισχύος τροποχοιήσεώς τ ίνος της 
παρούσης Συμβάσεως έναντι πάντων τών υφισταμένων Συμβεβλημένων 
Κρατών ή μετά τήν συμχλήρωοι ν όλων τών μέτρων τά όποΓα απαιτούνται 
διά να τεθξ εν ΙσχύΓ ή τροποποίησις έναντι τών εν λόγω Κρατών, θά 
θεωρηται δτι αφορ$ ε ί ς τήν Σύμβασιν v«o" τήν τροποποιημένη ν 
αυτής μορφήν. 

Άρθρον 39 

Πρ<5 τής ενάρξεως Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως χΟν Κράτος 
οφείλει δταν καταθέτει εγγραφον αναφερόμενον ε ίς τδ Άρθρον 3δ» 
παραγ. 1, ώς καί ετησίως μεταταύτα ε ί ς ήμερομηνίαν ή οποία θά 
ορισσ^ ΰπ<5 του Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ 'Οργανισμού, νά γνωστο

ποιήσς ctς αύιδν τδ Ονομα καί τήν διεύθυνσιν παντδς προσώπου, 
τό όποιον διά λογαριαομδν τοΰ εν λόγψ Κράτους θά ε ίναι ύπεύθυνον 
νά συνεισφέρω είς τδ ΤαμεΓον ουμφώνως χρδς τδ Άρθρον 10, καθώς 
καί τά στοιχεΓα τών σχετικών ποσοτήτων πετρελαίου απαιτούντος 
συνειοφοράν, τδ όποιον παρελήφθη ΰπό τοΰ προσώπου τούτου ε ί ς τήν 
εχικράΐειαν τοϋ εν λόγω Κράτους ναιά τήν διάρκειαν τοΰ προηγου

μένου ημερολογιακοί' έτους . 
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"Αρθρον 40 

1. Ή χαροϋσα Σύμβαοις θά τεθς έν ίοχύΓ τήν ένεννηκοστήν 
ήμέραν άχό τής ημερομηνίας καθ' ην έχουν έκχληρωθή cl αχόλουόοι 
απαιτήσεις: 

(α) τουλάχιστον οκτώ Κράτη κατέθεσαν έγγραφα έχικυρώσεως, 
άχοδοχής, έγκρι'σεως η χροσχωρήοεως ,είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τού 'Οργανισμού, καί 

(β) & Γενικός Γραμματεύς τού 'Οργανισμού ελαβεν χληροφορίας 
συμφώνως χρός τ6 Άρθρον 39 δτι τά άτομα τοιούτων Κρατών, 
τα όχοΐα θά ήσαν υχεύθυνα vd συνεισφέρουν συμφώνως χρός 
τό Άρθρον 10 , χαρέλαβον κατά τήν 6ι άρχε ι αν τοΰ" χροηγου

μένου ημερολογιακοί έτους συνολιχήν χοσδτητα χετρελαίου 
άχαιτοΟντο< ου νε ι α? ορά ν τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων 
τόννων. 

2 . — Ή χαροϋσα Σύμβασις, έν τ ο ύ τ ο ι ς , δέν θά τεδg εν ίσχύΓ 
χρό της ενάρξεως Ισχύος της χερί Ευθύνης Συμβάσεως. 

3 . Δι ' εχ άστο ν Κράτος τό οχοΐον εκ των υστέρων έχ ι κυροΓ, 
αποδέχεται , εγκρίνει η χροσχωρεΓ ε ί ς αυτήν, ή χαροδσα Σύμβασις 
dd τίθεται έν ίοχύΓ μετά τήν χαρέλευσιν ένενήκοντα ήμερων αχό της 
καταθέσεως υχό τοϋ ενδιαφερομένου Κράτους τοϋ καταλλήλου εγγράφου. 

Άρθρον i*1 

1 . Ή χαροϋσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθg χαρ' οΐουδήχοτε 
Συμβαλλομένου Κράτους κατά χάντα χρόνο ν μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρ

ξεως Ισχύος της Συμβάσεως διά τό εν λόγω Κράτος. 

~ 2. Ή καταγγελία θά χραγματοχοιήται διά της καταθέσεως ενός 
έγγραφου ε ί ς τόν Γενικόν Γραμματέα τού 'Οργανισμού. 

3 . Ή καταγγελία θά Ισχύη εν έτος , η ε ί ς τοιαύτην μεγαλυτέραν 
χερίοδον ώς δυνατόν νά όρισθq ε ίς το* εγγραφον τής καταγγελίας, μετά 
τήν χατάθεσιν αυτής ε ί ς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ 'Οργανισμού. 

U. Καταγγελία τ ή ς χ ε ρ ί Ευθύνης Συμβάσεως θά θεωρήται ώς 
χαταγγελία τής χαροΰσης Συμβάσεως. Ή καταγγελία αυτή θά 
λαμβάν^ ίσχύν κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν ώς ή καταγγελία τής 
χ ε ρ ί Ευθύνης Συμβάσεως συμφψνως χρός τήν χαρ&γραφον 3 ^οΰ 
"Αρθρου XVΙ της έν λόγω Συμβάσεως. 

5· Ανεξαρτήτως οίασδήχοτε καταγγελίας χαρά τ ί ν ο ς Συμβαλλομένου 
Κράτους ουμφώνως χρός τό χαρδν Άρθρον,οίαιδήχοτε διατάξε ις τής 
χαρούοης Συμβάσεως άναφοριχώς χρός τάς ΰχοχρεώοεις διενεργε ίας 
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συνεισφορών δυνάμει τον Άρθρου 10 συνεχε ίς ενός συμβάντος, 
τό δχοΓον αναφέρεται ε ί ς τό Άρθρον 1 2 , χαραγ. 2(β) καί τό 
οχοίον εχηλθε χρό τής ίσχΰος ^ης καταγγελίας, θά εξακολουθούν 
να εφαρμό£ωνται. 

Άρθρον U2 

1 . Πάν Συμβαλλόμενο ν Κράτος δύναται, εντός ενενήκοντα 
ημερών αχό τής καταθέσεως εγγράφου τ ί ν ο ς καταγγβλίας σ υ ν ε χ ε ί ς 
της &χοίας χιστεύε ι δτι θά εχέλθη σημαντική α&ξησις τού επιπέδου 
των συνεισφορών δια τά ΰχόλοιχα Συμβαλλόμενα Κράτη, νά ζητήση χαρά 
τον Διευθυντού" οχως συγκάλεση μίαν έκτακτο ν σύνοοον τ η ς Συνελεύ

σεως. Ό Διευθυντής θά συγκάλεση την Συνέλευσιν νά συνεδρίαση 
ουχί άργότερον των εζήκοντα ήμερων άχό τ η ς λήξεως τής αιτήσεως. 

2 . Ό Διευθυντής δύναται νά συγκαλη αυτεπαγγέλτως δκτακτον 
ούνοδον της Συνελεύσεως διά νά συνεδρίαση εντός εξ ή κοντά ήμερων 
μετά τήν κατάθεα ν οίουόήχοτε εγγράφου καταγγελίας, εάν θεωρξ 
δτι ή καταγγελία αυτή 6ά εχη ώς αποτέλεσμα μίαν σημαντικήν 
αΰξηοιν τού επιχέδου των συνεισφορών δ ιά τά ΰχόλοιχα Συμβαλλό

μενα Κράτη. 

3 . Έάν ή Συνέλευσις, συγκαλούμενη εκτάκτως δυνάμει τής 
παραγράφου 1 ή 2 , αχοφαοίοη δτι ή καταγγελία Θά εχη ώς 
αποτέλεσμα σημαντικήν αυξηοιν τοϋ* εχιχέδου τών συνεισφορών 
διά τά ΰχόλοιχα Συμβαλλόμενα Κράτη, παν τοιούτο Κράτος δύναται , 
ουχί άργότερον τών εκατόν είκοσι ημερών χρό τής ημερομηνίας 
κατά την οποίαν ή καταγγελία αυτή θά λάβη Ισχύν, νά καταγγείλη 
τήν παρούσαν Σύμβασιν άχό τής αυτής ημερομηνίας. 

Άρθρον U3 

1. *Η χαροΰσα Σΰμβασις θά· χαύοη νά ίσχύη άχό τής ημερομηνίας 
καθ' ήν 6 αριθμός τών Συμβαλλομένων Κρατών θά εΤναι κατώτερος 
τών τριών, 

2 . Συμβαλλόμενα Κράτη, άτι να δεσμεύονται ΰχό τής χαρούσης 
Συμβάσεως κατά τήν προηγουμένην τής ημερομηνίας καθ' ην αύτη θέλει 
χαύοει νά Ιοχύη, οφείλουν νά καταστήσουν ι κανό ν τό ΤαμεΐΌν χρός 
ασκηοιν τών αρμοδιοτήτων αυτοϋ ώς χέρι γράφονται ε ίς τ ό "Αρθρον Uh, 
καί χρός τούτο μόνον θά παραμείνουν δεσμευμένα ΰχό της χαρούσης 
Συμβάσεως. 

Άρθρον UU 

1. Έάν ή παρούσα Σύμβασις *αύσ$ νά ίσχύη, τό Ταμεϊον 
χαρ" δλα ταύτα θά: 



(α) Βίϊ-:ληροί τϋς ΰ^οχρίώαΐνν; -χο ύ a-idicpixiSc -ϊνρό< Ka.y 
συμβάν.--. %6 &'Λθϊον εχηλθβ χρό της ΐςαί>σεως ί ο χ ν ο ς 

της 2 υμβ&σ έωζ , 

(β) δ ικα ιούτα ι να Lox-ξ τά δικαιώματα ί ο υ τά σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν α 
χρός τάς συνεισφοράς, ε ί ς o t c v εκτααιν αϊ έν λδγψ 
ουνει σφοραί είναι αναγκαία?, δ ιά τήν εκχλήρωοίν Έων 
υχοχρεώσεων δυνάμει τής ΰχοχαραγράφου (α) , σ υ μ χ ε ρ ι -

λαμβανομένων των χρός τούτο απαραιτήτων εξδδων δ ια 
την δ ι ο ί κ η ο ι ν το0 Ταμε ίου . 

2 . Ή Συνέλευοις 6ά λαμβαν^ αχαντα τά προσήκοντα μέτρα δ ι ά 
τήν συμχλήρωσιν τ ή ς διαλύσεως τον" Ταμε ίου , συμχεριλαμβανομένης 
τ η ς δ ι κ α ί α ς διανομής χαντός έναχομε ίναντος ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ σ τ ο ι χ ε ί ο υ 
μεταξύ τών χροσώχων, τα oxofa συνεισέφερον ε ί ς τό Ταμε ΐον . 

3 . Διά τους σκοχούς τού χαρόντος Ά ρ θ ρ ο υ τ ό Ταμεΐον 6ά 
χαραμέν^) νομικό ν xpoouscov. 

Άρσρον U5 

1 . Σννδιάσκεψις χρός τόν σκοχόν τ η ς αναθεωρήσεως η τροχο-

χοιήσεως της χαρούσης Συμβάσεως δύναται vd συγκληθη} υχό τοΰ 
'Οργανισμοί?. 

2 . Ό 'Οργανισμός θά ονγχαλξ Συνδιάσχεψιν των Συμβαλλομένων 
Κρατών o l d τόν οκοχόν τής αναθεωρήσεως ή τροχοχοιήσεως της 
χαρουσης Συμβάσεως τς αιτήσει ουχ ίολ ι γωτέρου τοΟ ενός τρ ί του 
τού αριθμού" άχάντων των Συμβαλλομένων Κρατών. 

Άρθρον kS 

1 . Ή χαρούσα Σύμβαοις Θά χατατεθ-ij ε ί ς τόν Γεν ικόν 
Γραμματέα τοΰ 'Οργανισμού. 

2 . Ό Γεν ικός Γραμματεύς τοΟ 'Οργανισμοί) ο φ ε ί λ ε ι : 

( a ) vd χληροφορή αχαντα τd Κράτη, τd ό χ ο ΐ α έχουν 
ύχογρ&ψει η χροσχωρήσει ε ί ς τήν χαροΕοαν Σύμβασιν 
χ ε ρ ί : 

(C) εκάστης νέας υπογραφής ή καταθέσεως έγγραφου 
καί τής ημερομηνίας αυτού , 

( ί ί ) τής ημερομηνίας ενάρξεως ίοχύος τής παρούσης 
Συμβάοεως, 

( i l l ) εκάστης καταγγελ ίας της Συμβάσεως καί τής 
ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος ταύτης* 
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(β) νά δ ιαβιβάζη επικυρωμένα αντίγραφα τής παρούσης 
Συμβάσεως ε ί ς δπαντα τά ύπογράψαντα καί προσχωρήοαντα 
ε ί ς την παρούσαν Σύμβασιν Κράτη. 

"Αρθρον 1+7 

Ευθύς ως δ,ρχίοη ισχύουσα ή παρούσα Σύμβασις, £να κεκυρωμένον 
ακρ ιβές άντ ίγραοον αϋαί^ς 6ά άποσταλ^ ύπό τού Γενικού Γραμματέως του 
'Οργανισμού πρδς τήν Γραμματείαν των Ηνωμένων Εθνών προς πρωτο

κόλλησιν και δημοσίευσιν συμφώνως προς τ δ Άρθρον 1C2 τ ο ϋ Κατα

στατ ικού Χάρτου των Ηνωμένων Έ ό ν ώ ν . 

"Αρθρον 1*8 

Ή παρούσα Σύμρασις συνετάχόη ε ί ς εν μόνον πρωτότυπον 
ε ί ς την Α γ γ λ ι κ ή ν κα ί Γαλλικήν γλωσοαν, αμφότερα δέ τά κ ε ί μ ε ν α 
ε ίνα ι εξ ίσου α υ θ ε ν τ ι κ ά . Ε π ί σ η μ ο ι μεταφράσεις ε'ις τήν Ρωσσικήν 
καί ' Ι σ π α ν ι κ ή ν γλωσσαν 6ά παρασκευασθούν ΰπό της Γραμματε ίας τοΰ 
'Οργανισμού και 6ά κατατεθούν μετά τού υπογεγραμμένου πρωτοτύπου . 

ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ Τ2Ν ΑΝ2ΤΕΡ2, οι υπογεγραμμένοι π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ι , 
δεόντως προς τούτο εξσυσ ιοδοτηθέντες , εχουν υπογράψει τήν παροΰσαν 
Σύμβασιν. 

Έ γ έ ν ε τ α εν Βρυξέλλαις τήν δεκάτην 6γδάην ήμέραν τού 
μηνός Δεκεμβρίου τού" 1971· 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ THE ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΓίΕΡΙ 
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙίϊΣΕΩΣ ΔΙΑ ΖΗΜΙΑΣ 

ΕΚ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 1971 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τ η Δ ι ε θ ν ή Σύμβαση π ε ρ ί Ι δ ρ ύ σ ε ω ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Τ α μ ε ί ο υ 
Α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ς δ ι α Ζ η μ ί α ς ε κ Ρυπάνσεως υπό Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ , 
π ο υ έ γ ι ν ε σ τ ι ς Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς σ τ ι ς 18 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1 9 7 1 · 

ΕΜΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Πρωτοκόλλου : 

1. "Σύμβαση" σημαίνεν τη Διεθνή Σύμβαση π ε ρ ί Ιδρύσεως 
Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ταμείου Αποζημιώσεως δ ια ζημίας εκ Ρυπάνσεως υπό 
Πετρελαίου του 1971. 

2. "Περί Ευθύνης Σύμβαση" έ χ ε ι την ί δ ι α έ ν ν ο ι α όπως καν στη 
Σύμβαση. 

3 . "Οργανισμός" έ χ ε ι την ί δ ι α έννοια όπως κατ στη Σύμβαση. 

4 . " Γ ε ν ι κ ό ς Γραμματέας" σημαίνε ι το Γ ε ν ι κ ό Γραμματέα του 
Οργανισμού. 

ΑΡΘΡΟ I I 

Το Αρθρο 1, παράγραφος 4 της Σύμβασης α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από το 
ακόλουθο κ ε ί μ ε ν ο : 

" Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Μονάδα" ή "Νομισματική Μονάδα" σ η μ α ί ν ε ι τη 
λ ο γ ι σ τ ι κ ή μονάδα ή τη νομισματ ική μονάδα, ανάλογα με την 
π ε ρ ί π τ ω σ η , που αναφέρεται στο Αρθρο V της π ε ρ ί Ευθύνης 
Συμβάσεως, όπως αυτής τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της που 
υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε σ τ ι ς 19 Νοεμβρίου 1976. 
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ΑΡΘΡΟ I I I 

Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση ποσά, οπουδήποτε α π α ν τ ο ύ ν τ α ι , 
τροποπο ιούντα ι ως ε ζ ή ς : 

(α) Αρθρο 4 : 

( ι ) "4 50 εκατομμύρια φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α ν τ α ι από 
"30  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες ή 450 εκατομμύρ ια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " . 

( ι ι ) "900 εκατομμύρια Φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α ν τ α ι από "60 
εκατομμύρια λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες , ή 900 εκατομμύρ ια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " . 

(β) Στο Αρθρο 5: 
( ι ) " 1 , 5 0 0 φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από "100 λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς 

μονάδες ή 1,500 ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μονάδες" · 

( ι ι ) "125 εκατομμύρια φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από 
" 8 , 3 3 3 , 0 0 0 λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες ή 125 εκατομμύρ ια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " · 

( ι ι ι ) "2 ,000 φράγκα" αντ ικαθ ίστατα ι οπό "133 λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς 
μονάδες ή 2 ,000 ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " · 

( ι ν ) "210 εκατομμύρια φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από "14 
εκατομμύρια λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες ή 210 εκατομμύρ ια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " . 

(γ) Στο Αρθρο 1 1 , "75 εκατομμύρια φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από 
"5 εκατομμύρια λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες ή 75 εκατομμύρια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " . 

(δ) Στο Αρθρο» 12, "15 εκατομμύρια φράγκα" α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι από 
"1 εκατομμύριο λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς μονάδες ή 15 εκατομμύρια 
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς " . 

ΑΡΘΡΟ IV 

2. Το παρόν Πρωτόκολλο ε ί ν α ι ανοικτό γ ι α υπογραφή από κάθε 
Κράτος που υπόγραψε τη Σύμβαση ή προοχώρησε σ ' α υ τ ή κ α ι από κάθε 
Κράτος που προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη Διάσκεψη γ ι α Αναθεώρηση 



τον περί Λογιστικής Μονάδος Διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως περί 
Ιδρύσεως Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως δια ζημίας εκ Ρυπάνσεως 
υηο Πετρελαίου του 2 971, που έγινε στο Λονδίνο από τις 17 μέχρι, 
τις 19 Νοεμβρίου 1976. Το Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοικτό για 
υπογραφή από Ιη Φεβρουαρίου 1977 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1977 
στην Εδρα του Οργανισμού. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του Αρθρου αυτού, το 
παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα 
Κράτη τα οποία το έχουν υπογράφει. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του Αρθρου αυτού, το 
Πρωτόκολλο αυτό είναι ανοικτό για προσχώρηση Κρατών τα οποία δεν 
το υπόγραψαν. 

4. Το παρόν πρωτόκολλο μπορεί να επικυρωθεί, να τύχετ 
αποδοχής ή έγκρισης ή να γίνει προσχώρηση σ'αυτό από Κράτη Μέρη 
της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ V 

1. Επικύρωση, αποδοχή, έγκρ ιση ή προσχώρηση γ ί ν ε τ α ι με 
κατάθεση επισήμου γ ι α το σκοπό αυτό εγγράφου στο Γ ε ν ι κ ό 
Γραμματέα. 

2. Κάθε έγγραφο επ ικύρωσης , αποδοχής, έ γ κ ρ ι σ η ς ή 
προσχώρησης που κ α τ α τ ί θ ε τ α ι μετά την ivapgr\ ισχύος έ ν α ν τ ι όλων 
των υφισταμένων Μερών μ ι α ς τροποπο ίησης , ή μετά από τη συμπλήρωση 
όλων των αναγκαίων μέτρων γ ι α την έναρ£τ\ ισχύος έ ν α ν τ ι όλων των 
υφισταμένων Μερών της τροποπο ίησης , θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό τ ι εφαρμόζετα ι στο 
Πρωτόκολλο όπως αυτό τροποποιήθηκε με την τροποποίηση. 

ΑΡΘΡΟ VI 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ, έναντι των Κρατών 
που έχουν επικυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει η προσχώρησεν σ'αυτό, 
την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία που πληρούνταν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α} τουλάχιστο οκτώ Κράτη έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης η προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα, 
και 
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(β) ο Γενικός Γραμματέας έχε ι λάβει πληροφορίες σύμφωνα με το 

Αρθρο 39 της Σύμβασης ότι τα πρόσωπα εκείνα στα εν λόγω 
Κράτη, τα οποία θα ήταν υπόχρεα να συνεισφέρουν 
κατ'εφαρμογή του Αρθρου 10 της Σύμβασης, έχουν παράλαβεν 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 
συνολική ποσότητα τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων τόννων 
πετρελαίου για το οποίο απαιτε ίται συνεισφορά. 

2. Παρ*όλα αυτά, το παρόν Πρωτόκολλο δεν τ ίθετα ι σε ισχύ 
πριν από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. 

3 . Για κάθε Κράτος το οποίο μεταγενέστερα επικυρώνει, 
αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί σ'αυτό, το παρόν Πρωτόκολλο 
τ ίθετα ι σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά από την κατάθεση από το 
Κράτος αυτό του κατάλληλου εγγράφου. 

ΑΡΘΡΟ VII 

1. Το ηαρόν Πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθεί από 
οποιοδήποτε Μέρος οποτεδήποτε μετά από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του Πρωτοκόλλου έναντι του Μέρους αυτού. 

2. Η καταγγελία ενεργε ίται με κατάθεση εγγράφου στον Γενικό 
Γραμματέα. 

3 . Η καταγγελία λαμβάνει ισχύ ένα έτος , ή σε τέτο ια 
μεγαλύτερη περίοδο που καθορίζεται στο έγγραφο της καταγγελίας, 
μετά από την κατάθεση του στο Γενικό Γραμματέα. 

ΑΡΘΡΟ VIII 

1. Διάσκεψη για το σκοπό αναθεώρησης ή τροποποίησης του 
παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί να συγκαλείται από τον Οργανισμό. 

2. Ο Οργανισμός θέλει συγκαλεί Διάσκεψη των. Μερών του 
παρόντος Πρωτοκόλλου για το σκοπό αναθεώρησης ή τροποποίησης 
αυτού κατόπιν αίτησης τουλάχιστον του ενός τρίτου των Μερών. 
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ΑΡΘΡΟ IX 
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θ έ λ ε ι κ α τ α τ ε θ ε ί στο Γ ε ν ι κ ό 

Γραμματέα. 
2. Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γραμματέας ο φ ε ί λ ε ι : 

(α) να πληροφορεί όλα τα Κράτη που υπόγραψαν το παρόν 
Πρωτόκολλο ή προσχώρησαν σ ' α υ τ ό : 

( ι ) γ ι α κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση εγγράφου, μ α ζ ί με 
την ημερομηνία αυτού-

( ι ν ) γνα την ημερομηνία έναρξης τσχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου-

( ι ι ι ) γ ι α την κατάθεση κάθε εγγράφου κ α τ α γ γ ε λ ί α ς του 
πορόντος Πρωτοκόλλου, μ α ζ ί με την ημερομην ία στην 
οπο ία λαμβάνει ισχύ η κ α τ α γ γ ε λ ί α -

( χν ) γνα οποιεσδήποτε τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς του παρόντος 
Πρωτοκόλλου· 

(β) ν α διαβιβάζε ι , πιστοποιημένα αληθή αντ ί γραφα του παρόντος 
Πρωτοκόλλου σ'όλα τα υπογράψαντα το παρόν Πρωτόκολλο 
Κράτη ή προχωρήσαντα σ ' α υ τ ό . 

ΑΡΘΡΟ Χ 
Μόλις α ρ χ ί σ ε ι να ι σ χ ύ ε ι το Πρωτόκολλο -αυτό, ένα 

π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ο αληθές αντίγραφο αυτού θ έ λ ε ι δ ι α β ι β α σ θ ε ί από το 
Γ ε ν ι κ ό Γραμματέα προς το Γεν ικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών γ ι α 
καταχώρηση κατ δημοσίευση σύμψωνα με τ ο Αρθρο 102 του 
Καταστατ ικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ XI 
Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα κατ μοναδ ικό 

πρωτότυπο στην Αγγλική κατ Γαλλική γλώσσα, αμφότερα δε τα κ ε ί μ ε ν α 
ε ί ν α ι ε ξ ί σ ο υ αυθεντ ικά . Επίσημες μεταφράσεις στη Ρωσική κ α ι 
Ισπαν ική γλώσσα θα παρασκευασθούν από τη Γραμματεία του 
Οργανισμού κ α ι θα κατατεθούν μ α ζ ί με το υπογραμμένο πρωτότυπο. 

ΕΓΙΚΕ ΓΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ σ τ ι ς 19 Νοεμβρίου του χ ί λ ι α ε ν ν ι α κ ό σ ι α 
εβδομήντα έ ζ ι . 

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ η υπογεγραμμένοι , δεόντως προς τ ο ύ τ ο 
ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ι , έχουν υπογράφει το παρόν Πρωτόκολλο. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


