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KONVENTION OM VISSA ENHETLIGA REGLER FÖR INTERNATIONELLA LUFTTRANSPORTER

(översättning)

DE FÖRDRAGSSLUTANDE STATERNA,

SOM ERKÄNNER betydelsen av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om
internationell luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929, nedan kallad ”Warszawakonventionen”, och
av andra, därmed förknippade instrument för harmonisering av lagstiftningen om civil luftfart,

SOM ERKÄNNER behovet av att modernisera och konsolidera Warszawakonventionen och andra till den knutna
dokument,

SOM ERKÄNNER betydelsen av att skydda konsumenternas intressen i samband med internationella lufttransporter och
av att sörja för rättvis ersättning enligt kompensationsprincipen,

SOM ÅTERIGEN BEKRÄFTAR att det är önskvärt med en metodisk utveckling av de internationella lufttransporterna och
med en störningsfri transport av passagerare, bagage och gods i enlighet med principerna och målen i den konvention
angående internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att det bästa sättet att uppnå en rättvis sammanvägning av alla intressen är att ytterligare
harmonisera och kodifiera vissa bestämmelser för internationella lufttransporter genom att anta en ny konvention,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE.

Kapitel I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Denna konvention är tillämplig på varje internationell
transport av personer, bagage eller gods som utförs med luft-
fartyg mot ersättning. Den är också tillämplig på transporter
med luftfartyg som lufttransportföretag utför utan ersättning.

2. I denna konvention avses med ”internationell transport”
varje transport där avgångs- och destinationsorten enligt
parternas överenskommelse – oavsett om transportavbrott eller
byte av luftfartyg förekommer – ligger antingen inom två
fördragsslutande staters territorier eller inom en och samma
fördragsslutande stats territorium om en överenskommen
mellanlandning görs inom en annan stats territorium, även om
den staten inte tillträtt konventionen. Transport mellan två
platser på en och samma fördragsslutande stats territorium
utan överenskommen mellanlandning på en annan stats territo-
rium anses inte som internationell transport enligt denna
konvention.

3. I denna konvention anses en transport som utförs av flera
transportörer efter varandra vara en enda transport, oavsett om
det slutits ett eller flera avtal om denna, förutsatt att parterna
betraktar transporten som en enda transport; transporten
förlorar inte sin internationella karaktär enbart för att ett eller
flera av avtalen helt skall fullgöras inom en och samma stats
territorium.

4. Denna konvention skall även tillämpas på sådana tran-
sporter som avses i kapitel V.

Artikel 2

Transporter som utförs av en stat och transporter av post

1. Denna konvention skall tillämpas på transporter som
utförs av en stat, kommun eller annat offentligt organ och som
uppfyller villkoren i artikel 1.

2. Vid transport av post är transportören ansvarig enbart
gentemot postbefordringsföretaget och i enlighet med de regler
som gäller för förhållandet mellan transportörer och postbe-
fordringsföretag.

3. Med undantag för vad som anges i punkt 2 skall konven-
tionen inte tillämpas på posttransporter.

Kapitel II

Dokumentation samt parternas skyldigheter vid transport av
passagerare, bagage och gods

Artikel 3

Passagerare och bagage

1. För passagerartransporter skall individuella eller kollektiva
transporthandlingar tillhandahållas som innehåller:

a) uppgift om avgångs- och destinationsort;

b) om avgångs- och destinationsorten ligger inom samma
fördragsslutande stats territorium och en eller flera mellan-
landningar enligt vad som har överenskommits skall ske
inom en annan stats territorium, uppgift om platsen för
minst en sådan mellanlandning.
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2. Någon transporthandling behöver dock inte tillhanda-
hållas, om uppgifterna som avses i punkt 1 registreras på annat
sätt. I sådant fall skall transportören erbjuda passageraren en
utskrift av de registrerade uppgifterna.

3. Transportören skall ge passageraren ett bagagekvitto för
varje incheckad bagageenhet.

4. Passageraren skall skriftligen upplysas om att denna
konvention, när den är tillämplig, reglerar och eventuellt
begränsar transportörens skadeståndsansvar för dödsfall eller
skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för
förseningar.

5. Transportavtalets befintlighet eller giltighet påverkas inte
av att de föregående punkterna åsidosätts; också i sådant fall
omfattas avtalet av bestämmelserna i denna konvention, inbe-
gripet bestämmelserna om ansvarsbegränsning.

Artikel 4

Gods

1. För varje godstransport skall en flygfraktsedel tillhanda-
hållas.

2. Någon flygfraktsedel behöver dock inte tillhandahållas,
om uppgifterna angående transporten registreras på annat sätt.
I sådant fall skall transportören om avsändaren begär det till-
handahålla avsändaren ett godskvitto som gör det möjligt att
identifiera försändelsen och ger tillgång till de uppgifter om
transporten som registrerats.

Artikel 5

Flygfraktsedelns och godskvittots innehåll

Flygfraktsedeln eller godskvittot skall innehålla:

a) uppgift om avgångsort och destinationsort;

b) om avgångs- och destinationsorten ligger inom samma
fördragsslutande stats territorium och en eller flera mellan-
landningar enligt vad som har överenskommits skall ske
inom en annan stats territorium, uppgift om platsen för
minst en sådan mellanlandning;

c) uppgift om försändelsens vikt.

Artikel 6

Handling med uppgifter om godsets art

Om det behövs för att skyldigheter enligt tullens, polisens eller
någon annan myndighets föreskrifter skall kunna fullgöras, får
det begäras av avsändaren att denne skall tillhandahålla en
skriftlig handling med upplysningar om godsets art. Denna
bestämmelse medför inte någon skyldighet eller något skade-
ståndsansvar för transportören.

Artikel 7

Beskrivning av flygfraktsedeln

1. Flygfraktsedeln skall upprättas av avsändaren i tre
originalexemplar.

2. Det första exemplaret skall förses med beteckningen ”för
transportören” och undertecknas av avsändaren. Det andra
exemplaret skall förses med beteckningen ”för mottagaren” och
undertecknas av avsändaren och transportören. Det tredje
exemplaret skall undertecknas av transportören och över-
lämnas till avsändaren när godset har tagits emot.

3. Avsändarens och transportörens underskrifter får vara
tryckta eller stämplade.

4. Om inte annat visas, skall transportören anses ha handlat
på avsändarens uppdrag om transportören upprättat flygfrakt-
sedeln på dennes begäran.

Artikel 8

Transporthandling för flera godsenheter

När transporten avser flera godsenheter

a) har transportören rätt att begära att avsändaren upprättar
separata flygfraktsedlar;

b) har avsändaren rätt att begära att transportören lämnar över
separata godskvitton, om uppgifterna i enlighet med artikel
4, andra stycket, registrerats på annat sätt.

Artikel 9

Bristfälliga handlingar

Transportavtalets befintlighet eller giltighet påverkas inte av att
artiklarna 4–8 åsidosätts, och avtalet omfattas även i sådant fall
av bestämmelserna i denna konvention, inbegripet bestämmel-
serna om ansvarsbegränsning.

Artikel 10

Ansvar för uppgifterna i handlingarna

1. Avsändaren ansvarar för riktigheten hos uppgifter och
upplysningar om godset som denne eller någon som har
handlat på dennes uppdrag har lämnat på flygfraktsedeln eller
på godskvittot eller registrerat på annat sätt i enlighet med
artikel 4.2. Detta gäller också, om den som handlar på avsända-
rens uppdrag samtidigt är ombud för transportören.

2. Avsändaren skall ersätta transportören för de skador som
transportören eller någon som transportören ansvarar för orsa-
kats på grund av att de uppgifter eller upplysningar som har
lämnats av avsändaren eller på dennes uppdrag är oriktiga eller
ofullständiga.
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3. Om inte annat följer av punkterna 1 och 2 skall transpor-
tören ersätta avsändaren för de skador som avsändaren eller
någon som avsändaren ansvarar för lidit på grund av att de
uppgifter eller upplysningar som lämnats av transportören eller
på dennes uppdrag och förts in på godskvittot eller registrerats
på annat sätt i enlighet med artikel 4.2, är oriktiga eller ofulls-
tändiga.

Artikel 11

Handlingarnas bevisvärde

1. Flygfraktsedeln eller godskvittot skall, om inte annat
visas, anses styrka att ett transportavtal ingåtts, att godset
accepterats samt att de villkor som anges på flygfraktsedeln
eller godskvittot har godtagits.

2. Om inte annat visas, skall uppgifterna på flygfraktsedeln
eller godskvittot om godsets vikt, mått eller förpackning eller
om antalet godsenheter anses styrkta; uppgifterna på flygfrakt-
sedeln eller godskvittot om godsets mängd, volym eller skick
skall anses ha bevisvärde endast under förutsättning att trans-
portören i avsändarens närvaro har kontrollerat dem och på
flygfraktsedeln eller godskvittot intygat detta, eller om uppgif-
terna avser godsets synliga skick.

Artikel 12

Rätt att förfoga över godset

1. Utan att det påverkar avsändarens skyldigheter enligt
transportavtalet, har denne rätt att förfoga över godset genom
att återta det på avgångs- eller destinationsflygplatsen eller
stoppa det vid landning under resan eller bestämma att godset
på destinationsorten eller under resan skall avlämnas till någon
annan än den som ursprungligen har angetts som mottagare
eller begära att det skall skickas tillbaka till avgångsflygplatsen.
Avsändaren får dock inte utöva sin rätt att förfoga över godset
på ett sådant sätt att det medför skada för transportören eller
för någon annan avsändare, och avsändaren måste ersätta de
extra kostnader som uppkommer genom utövandet av denna
rätt.

2. Om avsändarens anvisningar inte kan verkställas, skall
transportören omedelbart underrätta avsändaren om detta.

3. Om transportören följer avsändarens anvisningar utan att
begära att dennes exemplar av flygfraktsedeln eller godskvittot
skall visas upp, ansvarar transportören med bibehållen regress-
rätt mot avsändaren för de skador som därigenom uppstår för
den rättmätige innehavaren av nämnda exemplar.

4. Avsändarens rätt upphör när mottagarens rätt inträder i
enlighet med artikel 13. Om mottagaren vägrar att ta emot
godset eller om denne inte är anträffbar, får dock avsändaren
åter rätt att förfoga över godset.

Artikel 13

Avlämnande av gods

1. Utom i de fall då avsändaren har utövat sin rätt enligt
artikel 12, har mottagaren rätt att begära att få ut godset av
transportören när detta har kommit fram till destinationsorten,
förutsatt att mottagaren betalar vad transportören har rätt att
fordra samt uppfyller transportvillkoren.

2. Om inte annat har avtalats, skall transportören genast
underrätta mottagaren när godset har kommit fram.

3. Om transportören erkänner att godset har förlorats, eller
om godset inte har kommit fram inom sju dagar efter den dag
då det borde ha anlänt, får mottagaren göra sina rättigheter
enligt transportavtalet gällande mot transportören.

Artikel 14

Avsändarens och mottagarens utövande av sina rättigheter

Såväl avsändaren som mottagaren får göra gällande sina rättig-
heter enligt artiklarna 12 och 13 i eget namn, under förutsätt-
ning att de uppfyller sina förpliktelser enligt transportavtalet,
oavsett om de handlar för egen räkning eller på någon annans
uppdrag.

Artikel 15

Förhållandet mellan avsändare och mottagare och gent-
emot tredje män

1. Artiklarna 12–14 inverkar varken på avsändarens eller
mottagarens inbördes förhållande eller det inbördes förhål-
landet mellan tredje män vars rätt härleder sig från avsändaren
eller mottagaren.

2. Avvikelser från bestämmelserna i artiklarna 12–14 gäller
endast om de uttryckligen är införda på flygfraktsedeln eller
godskvittot.

Artikel 16

Skyldigheter enligt tullens, ordningsmaktens och andra
myndigheters föreskrifter

1. Avsändaren skall lämna de upplysningar och skriftliga
handlingar som behövs för att uppfylla tullens, polisens och
andra myndigheters formföreskrifter innan godset får lämnas
till mottagaren. Avsändaren skall ersätta transportören för den
skada som uppstår för transportören på grund av att sådana
upplysningar eller handlingar saknas eller är ofullständiga eller
oriktiga, om inte transportören eller någon av transportörens
anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan genom fel
eller försummelse.

2. Transportören är inte skyldig att undersöka upplys-
ningarnas eller handlingarnas riktighet eller fullständighet.
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Kapitel III

Fraktförarens skadeståndsansvar och ersättningens omfattning

Artikel 17

Passagerares dödsfall eller skada – Skada på bagage

1. Transportören ansvarar för dödsfall eller kroppsskada
som tillfogats passagerare under förutsättning att den skade-
bringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller vid
ombordstigningen eller avstigningen.

2. Transportören ansvarar om incheckat bagage förstörts,
förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebring-
ande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller under den
tid då bagaget var i transportörens vård. Transportören
ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets
egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det.
När det gäller handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter,
ansvarar transportören för skador, om transportören eller
dennes anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan
genom fel eller försummelse.

3. Om transportören erkänner att incheckat bagage har
förlorats eller om det incheckade bagaget inte har kommit fram
inom tjugoen dagar efter den dag då det skulle ha anlänt, har
passageraren rätt att göra sina rättigheter enligt transportavtalet
gällande mot transportören.

4. Om inget annat anges, avses i denna konvention med
”bagage” både incheckat bagage och handbagage.

Artikel 18

Skada på gods

1. Transportören ansvarar om gods förstörts, förlorats eller
skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen
inträffat under lufttransporten.

2. Transportören ansvarar dock inte i den mån skadan enligt
vad transportören visar orsakats av:

a) godsets egenskaper eller av en inneboende defekt eller
svaghet hos det;

b) bristfällig förpackning av godset som har utförts av någon
annan än transportören eller transportörens anställda eller
uppdragstagare;

c) krigshandling eller väpnad konflikt; eller

d) myndighetsutövning i samband med att godset förs in i eller
ut ur en stat eller transiteras.

3. Med ”lufttransport” i första stycket avses den tid under
vilken godset är i transportörens vård.

4. Lufttransporten omfattar dock inte sådana transporter till
lands, till sjöss eller på en inre vattenväg som sker utanför en
flygplats. När en sådan transport utförs för lastning, avläm-

nande eller omlastning på grund av transportavtalet, skall dock
varje skada anses ha uppkommit till följd av en händelse under
lufttransporten, om inte annat visas. Om transportören utan
avsändarens samtycke ersätter hela eller delar av en transport
som enligt avtalet mellan parterna skall ske i form av en
lufttransport med ett annat transportslag, skall lufttransporten
anses omfatta även denna del av transporten.

Artikel 19

Försening

Transportören ansvarar för skador till följd av försening vid
lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Transportören
ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar
att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit
alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika
skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Artikel 20

Jämkning

Om transportören visar att en skada orsakats helt eller delvis av
vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling av
den som begär ersättning eller av någon från vilken den som
begär ersättning härleder sin rätt, skall transportören helt eller
delvis vara befriad från skadeståndsansvar gentemot den som
begär ersättning i den utsträckning som vårdslösheten eller
underlåtenheten helt eller delvis orsakat skadan. Om en passa-
gerare har dödats eller skadats och om någon annan än passa-
geraren begär ersättning med anledning därav, skall transpor-
tören också vara helt eller delvis befriad från skadeståndsansvar
om passageraren själv orsakat eller medverkat till skadan
genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig hand-
ling. Denna artikel gäller alla bestämmelser om skadeståndsan-
svar i denna konvention, även artikel 21.1.

Artikel 21

Ersättning för passagerares dödsfall eller skada

1. För sådana skador som avses i artikel 17.1 och som inte
överstiger 100 000 särskilda dragningsrätter för varje enskild
passagerare kan transportören varken undgå eller begränsa sitt
skadeståndsansvar.

2. För sådana skador som avses i artikel 17.1 är transportö-
rens skadeståndsansvar begränsat till 100 000 särskilda drag-
ningsrätter för varje enskild passagerare om transportören
visar:

a) att skadan inte vållats av transportörens eller dennes
anställdas eller uppdragstagares vårdslöshet eller annan
oriktig handling eller underlåtenhet; eller
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b) att skadan uteslutande orsakats av tredje mans vårdslöshet
eller annan oriktig handling eller underlåtenhet.

Artikel 22

Ansvarsbegränsning beträffande försening, bagage och
gods

1. För skador på grund av försening enligt artikel 19 vid
transport av passagerare är transportörens skadeståndsansvar
begränsat till 4 150 särskilda dragningsrätter för varje passage-
rare.

2. Vid transport av bagage är transportörens skadeståndsan-
svar om bagaget förstörts, förlorats, skadats eller försenats
begränsat till 1 000 särskilda dragningsrätter för varje enskild
passagerare, om inte passageraren, när det incheckade bagaget
överlämnades till transportören, gjorde en särskild förklaring
om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på
destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en sådan
begärdes. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet som
gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte transpor-
tören kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagera-
rens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destina-
tionsorten.

3. Vid transport av gods är transportörens ansvar för skada
om godset förstörts, förlorats, skadats eller försenats begränsat
till 17 särskilda dragningsrätter per kilogram, om inte avsän-
daren, när godset överlämnades till transportören, gjorde en
särskild förklaring om det intresse som är knutet till att godset
avlämnas på destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en
sådan begärdes. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet
som gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte trans-
portören kan visa att detta belopp är högre än värdet av
avsändarens faktiska intresse av att godset avlämnas på destina-
tionsorten.

4. Om endast en del av godset eller endast ett föremål i
detta förstörs, förloras, skadas eller försenas, skall endast vikten
av denna godsenhet utgöra grund för beräkning av gränsen för
transportörens skadeståndsansvar. Om värdet av andra godsen-
heter, som omfattas av samma flygfraktsedel, godskvitto eller
registrering på annat sätt i enlighet med artikel 2.4, påverkas av
förstörelsen, förlusten, skadan eller förseningen, skall den
sammanlagda vikten på dessa godsenheter medräknas när
gränsen för transportörens skadeståndsansvar skall bestämmas.

5. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 gäller inte om det visas
att transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare
genom en handling eller underlåtenhet orsakat skadan i avsikt
att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en
skada troligen skulle bli följden. Detta gäller dock i fråga om
transportörens anställda och uppdragstagare endast om det
visas att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget.

6. De ansvarsgränser som anges i artikel 21 och i denna
artikel skall inte hindra domstolen att därutöver i enlighet med
nationell lagstiftning helt eller delvis utdöma ersättning för

kärandens rättegångskostnader och för andra utgifter som
käranden haft till följd av en process, inbegripet upplupen
ränta. Detta gäller dock inte om transportören inom sex
månader från den skadebringande händelsen eller innan talan
väcktes, om detta inträffar senare, skriftligen har erbjudit
käranden minst lika mycket i ersättning som det utdömda
skadeståndet, ej medräknat rättegångskostnader och andra
utgifter till följd av processen.

Artikel 23

Omräkning av monetära enheter

1. Med ”särskilda dragningsrätter” avses i denna konvention
de särskilda dragningsrätter som fastställs av Internationella
valutafonden. Vid rättsliga förfaranden skall omräkning av
beloppen till nationell valuta ske på grundval av valutornas
värde uttryckt i särskilda dragningsrätter den dag då domen
meddelas. Värdet av en fördragsslutande stats nationella valuta
uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är
medlem av Internationella valutafonden, bestämmas enligt den
beräkningsmetod som ifrågavarande dag tillämpas av valu-
tafonden för dess verksamhet och transaktioner. Värdet av en
fördragsslutande stats nationella valuta uttryckt i särskilda drag-
ningsrätter skall för en stat som inte är medlem av Internatio-
nella valutafonden beräknas på det sätt som den staten
bestämmer.

2. En stat som inte är medlem av Internationella valu-
tafonden och vars lag inte medger att de bestämmelser som
anges i punkt 1 tillämpas får dock, vid ratifikations- eller
anslutningstillfället eller när som helst därefter, förklara att den
ansvarsgräns för transportören som gäller enligt artikel 21 skall
vara 1 500 000 monetära enheter per passagerare vid rättsliga
förfaranden inom deras territorium, 62 500 monetära enheter
per passagerare när det gäller artikel 22.1, 15 000 monetära
enheter per passagerare när det gäller artikel 22.2 och 250
monetära enheter per kilogram när det gäller artikel 22.3.
Denna monetära enhet motsvarar 65,5 milligram guld av
0,900 finhet. Belopp enligt denna punkt som räknats om till
nationellt myntslag får rundas av. Omräkningen av beloppen
skall ske enligt den ifrågavarande statens lag.

3. Den beräkning som nämns i sista meningen i punkt 1
och den omräkningsmetod som nämns i punkt 2 skall göras så
att resultatet i den fördragsslutande statens nationella valuta för
de belopp som anges i artiklarna 21 och 22 så långt möjligt ger
uttryck för samma realvärde som en beräkning enligt de tre
första meningarna i punkt 1 skulle göra. När en fördragsslu-
tande stat deponerar ett ratifikations-, antagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrument avseende denna konvention
och vid varje ändring av ett sådant instrument, skall den staten
underrätta depositarien om den beräkningsmetod som staten
tillämpar enligt punkt 1 respektive om resultatet av omräk-
ningen enligt punkt 2.
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Artikel 24

Översyn av ansvarsgränserna

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i
artikel 25, skall depositarien, med beaktande av punkt 2 nedan,
vart femte år se över de ansvarsgränser som föreskrivs i artik-
larna 21−23, varvid den första översynen skall genomföras i
slutet av det femte året efter dagen för konventionens ikraftträ-
dande eller, om denna inte träder i kraft inom fem år efter det
att den öppnats för undertecknande, under det första år som
konventionen är i kraft, på grundval av en inflationsfaktor
motsvarande den ackumulerade inflationstakten sedan den
senaste översynen eller, vid den första översynen, sedan dagen
för konventionens ikraftträdande. För fastställandet av infla-
tionsfaktorn skall inflationstakten beräknas som vägt genom-
snitt av den årliga ändringen i de staters konsumentprisindex,
vilkas valutor omfattar den särskilda dragningsrätt som nämns i
artikel 23.1.

2. Om resultatet av översynen enligt punkt 1 är en infla-
tionsfaktor som överstiger 10 %, skall depositarien underrätta
de fördragsslutande staterna om ändringen av ansvarsgrän-
serna. Ändringen skall träda i kraft sex månader efter det att de
fördragsslutande staterna underrättats. Om en majoritet av de
fördragsslutande staterna inom tre månader efter det att de har
underrättats om ändringen meddelar att de inte godkänner den,
skall ändringen inte träda i kraft, och depositarien skall
hänskjuta ärendet till ett möte mellan de fördragsslutande
staterna. Depositarien skall omgående underrätta alla fördrags-
slutande stater om när en ändring träder ikraft.

3. Utan hinder av punkt 1 skall förfarandet enligt punkt 2
tillämpas närhelst en tredjedel av de fördragsslutande staterna
så önskar, förutsatt att inflationsfaktorn enligt första stycket
överstiger 30 % sedan den senaste ändringen eller, om det ännu
inte gjorts någon ändring, sedan dagen för konventionens
ikraftträdande. Påföljande översyner enligt förfarandet i punkt 1
skall göras vart femte år och för första gången i slutet av det
femte året efter dagen för översyn enligt denna punkt.

Artikel 25

Avtal om ansvarsgränser

En transportör får föreskriva att högre ansvarsgränser än de
som fastställs i denna konvention skall gälla för transportav-
talet eller att inga ansvarsgränser alls skall gälla.

Artikel 26

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som har till syfte att befria transportören
från skadeståndsansvar eller att bestämma lägre ansvarsgränser
än de som fastställts i denna konvention är ogiltigt, men trans-

portavtalet som sådant är ändå giltigt och omfattas av bestäm-
melserna i konventionen.

Artikel 27

Frihet att ingå avtal

Inget i denna konvention skall hindra transportören från att
vägra att sluta transportavtal, avstå från att göra gällande
ansvarsfrihetsgrunder enligt konventionen eller fastställa villkor
som inte strider mot konventionen.

Artikel 28

Förskott

Vid flygolyckor som medför att passagerare dödas eller skadas
skall transportören, om dess nationella lagstiftning kräver det,
omgående betala förskott till de fysiska personer som är ersätt-
ningsberättigade för att täcka deras omedelbara ekonomiska
behov. Ett sådant förskott innebär inte något medgivande av
skadeståndsansvar och får frånräknas de eventuella ersättnings-
belopp som transportören senare betalar.

Artikel 29

Grund för ersättningskrav

I fråga om transporter av passagerare, bagage eller gods får en
talan om skadestånd, oavsett hur den grundats – med stöd av
konventionen, inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på
annan grund – föras endast på de villkor och inom de gränser
som fastställs i denna konvention, oavsett vem eller vilka som
har rätt att föra talan och vilken rätt som tillkommer dem. Vid
en sådan talan är bestraffande, avskräckande eller andra icke-
kompensatoriska skadeposter inte ersättningsgilla.

Artikel 30

Anställda och uppdragstagare sammanlagda skadestånds-
krav

1. Om talan förs beträffande skada som omfattas av
konventionen mot någon av transportörens anställda eller
uppdragstagare, får dessa åberopa samma villkor och ansvars-
gränser som transportören, om de kan visa att de handlat
under utövande av tjänsten eller uppdraget.

2. Den sammanlagda ersättning som transportören och
dennes anställda och uppdragstagare åläggs att utge får inte
överskrida de nämnda gränserna.

3. Utom vid transport av gods gäller bestämmelserna i
punkt 1 och 2 inte, om det visas att transportörens anställda
eller uppdragstagare orsakat skadan genom handling eller
underlåtenhet i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och
med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden.
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Artikel 31

Tidsfrist för reklamationer

1. Om inte annat visas, skall incheckat bagage eller gods
som mottagaren tar emot utan anmärkning anses vara
avlämnat i gott skick och i överensstämmelse med transport-
handlingen eller den registrering på annat sätt som avses i
artikel 3.2, och artikel 4.2.

2. Den person till vilket bagaget eller godset skall avlämnas
skall reklamera eventuella skador hos transportören omgående
efter upptäckten, dock senast sju dagar från mottagandet när
det gäller bagage och senast fjorton dagar från mottagandet i
fråga om gods. Vid försening skall reklamation ske inom 21
dagar från den dag då bagaget eller godset ställdes till denna
persons förfogande.

3. Reklamation skall göras skriftligen och skall ha lämnats
eller avsänts inom den ovan angivna tiden.

4. Om någon reklamation inte görs inom den ovan angivna
tiden, får talan föras mot transportören endast om denne
förfarit svikligt.

Artikel 32

Skadeståndsansvarigs död

Om den skadeståndsansvarige har avlidit, får en talan om
ersättning enligt denna konvention föras mot den som lagligen
företräder dödsboet.

Artikel 33

Jurisdiktion

1. Talan om ersättning skall väckas inom något av de
fördragsslutande staternas territorier. Käranden får välja att
väcka talan antingen vid domstolen i den ort där transportören
har sitt hemvist, där transportörens huvudkontor ligger eller
där det kontor ligger, genom vilket avtalet slutits, eller också
vid domstolen på destinationsorten.

2. Talan om ersättning då en passagerare dödats eller
skadats får väckas antingen vid någon av de domstolar som
nämns i punkt 1 eller inom den fördragsslutande stats territo-
rium där passageraren vid olyckstillfället hade sin huvudsakliga
och stadigvarande bostad, från eller till vilket transportören
bedriver lufttransport av passagerare, antingen med eget luft-
fartyg eller med någon annan transportörs luftfartyg på
grundval av ett affärsavtal och där transportören bedriver sin
verksamhet för lufttransport av passagerare från lokaler som
ägs eller hyrs av transportören själv eller av någon annan
transportör med vilken transportören har slutit ett affärsavtal.

3. I punkt 2 avses med

a) affärsavtal: ett avtal, som inte är ett förmedlingsavtal, mellan
transportörer om tillhandahållande av gemensamma tjänster
för lufttransport av passagerare,

b) huvudsaklig och stadigvarande bostad: passagerarens fasta
och stadigvarande hemvist vid olyckstillfället. Passagerarens
nationalitet skall inte vara avgörande i detta avseende.

4. I rättegångsfrågor skall lagen i den stat där målet prövas
tillämpas.

Artikel 34

Skiljeförfarande

1. Under de förutsättningar som anges i denna artikel får
parterna till ett avtal om godstransport bestämma att tvister
avseende transportörens skadeståndsansvar enligt denna
konvention skall avgöras genom skiljeförfarande. Ett sådant
avtal skall vara skriftligt.

2. Skiljeförfarandet skall, enligt kärandens val, äga rum
inom någon av de jurisdiktioner som anges i artikel 33.

3. Skiljemannen eller skiljenämnden skall tillämpa bestäm-
melserna i denna konvention.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall anses ingå i
alla klausuler eller avtal om skiljeförfarande, och varje villkor i
sådana klausuler eller avtal som strider mot bestämmelserna är
ogiltigt.

Artikel 35

Begränsning av talan

1. Rätten till ersättning är förlorad, om talan inte väckts
inom två år från dagen för ankomsten till destinationsorten,
beräknad från den dag då luftfartyget skulle ha ankommit eller
från den dag då transporten avbröts.

2. Beräkning av denna tid skall ske i enlighet med lagen i
den stat där målet prövas.

Artikel 36

Successiv transport

1. I fråga om transporter som utförs av flera transportörer
efter varandra och som faller inom den definition som anges i
artikel 1.3, är varje transportör som tar emot passagerare,
bagage eller gods underkastad bestämmelserna i denna konven-
tion och skall anses vara part i transportavtalet till den del
avtalet behandlar den del av transporten som utförs under
dennes kontroll.

2. Vid sådan transport får en passagerare eller en ersätt-
ningsberättigad person föra talan endast mot den transportör
som utfört den del av transporten under vilken skadan eller
förseningen inträffade, såvida inte den första transportören
uttryckligen åtagit sig ansvaret för hela resan.
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3. I fråga om bagage och gods får passageraren eller avsän-
daren väcka talan mot den första transportören, och den passa-
gerare eller mottagare som har rätt att få ut godset får föra
talan mot den sista; båda får därutöver föra talan mot den
transportör som utfört den del av transporten under vilken
förstörelsen, förlusten, skadan eller förseningen inträffade. De
nämnda transportörerna ansvarar solidariskt i förhållande till
passageraren eller avsändaren eller mottagaren.

Artikel 37

Regressrätt gentemot tredje man

Inget i denna konvention skall inverka på frågan huruvida en
person som är ansvarig för skada i enlighet med konventionens
bestämmelser har regressrätt gentemot någon annan person.

Kapitel IV

Kombinerade transporter

Artikel 38

Kombinerad transport

1. När en transport, som uppfyller villkoren i artikel 1, skall
utföras delvis med luftfartyg och delvis med något annat trans-
portmedel skall bestämmelserna i denna konvention enbart
tillämpas på lufttransporten, utom i de fall som anges i artikel
18.4.

2. Utan hinder av denna konvention får vid kombinerade
transporter villkor rörande transport med annat transportmedel
tas in i transporthandlingen, förutsatt att konventionens
bestämmelser iakttas när det gäller lufttransporten.

Kapitel V

Lufttransporter som utförs av någon annan än den avtalsslutande
transportören

Artikel 39

Avtalsslutande transportör faktisk transportör

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas när en person
(nedan kallad avtalsslutande transportör) i eget namn sluter ett
transportavtal som omfattas av denna konvention med en
passagerare eller avsändare eller med någon som handlar på en
passagerares eller avsändares uppdrag, medan en annan person
(nedan kallad faktisk transportör) på uppdrag av den avtalsslu-
tande transportören utför hela eller en del av transporten men
med avseende på sin del inte är en successiv transportör i
konventionens mening. Ett sådant uppdrag skall anses före-
ligga, om inget annat visas.

Artikel 40

Respektive transportörs skadeståndsansvar

Om den faktiska transportören utför hela eller en del av en
transport som enligt det avtal som avses i artikel 39 omfattas
av denna konvention och om inget annat sägs i detta kapitel,
skall konventionens regler gälla både för den avtalsslutande
transportören i fråga om hela transporten enligt avtalet och för
den faktiska transportören i fråga om den del av transporten
som denne utför.

Artikel 41

Gemensamt skadeståndsansvar

1. Handling eller underlåtenhet av den faktiska transpor-
tören eller dennes anställda eller uppdragstagare under
utövande av tjänsten eller uppdraget skall, när det gäller den
del av transporten som den faktiska transportören utfört, anses
också som den avtalsslutande transportörens handling eller
underlåtenhet.

2. Handling eller underlåtenhet av den avtalsslutande trans-
portören eller dennes anställda eller uppdragstagare under
utövande av tjänsten eller uppdraget skall, när det gäller den
del av transporten som den faktiska transportören utfört, anses
också som den faktiska transportörens handling eller underlå-
tenhet. Dock skall inte någon handling eller underlåtenhet göra
den faktiska transportören ansvarig till ett belopp som över-
skrider de belopp som anges i artiklarna 21–24. Den faktiska
transportören är utan sitt eget godkännande inte bunden av
någon särskild överenskommelse, genom vilken den avtalsslu-
tande transportören åtar sig förpliktelser utöver bestämmel-
serna i denna konvention eller avstår från att göra gällande
ansvarsfrihetsgrunder enligt konventionen och inte heller av en
förklaring enligt artikel 22.

Artikel 42

Reklamationers och anvisningars adressat

En reklamation eller en anvisning som enligt denna konvention
skall ställas till den ena transportören gäller också mot den
andra, oavsett om den riktats till den avtalsslutande eller den
faktiska transportören. En anvisning enligt artikel 12 är dock
giltig endast om den ges till den avtalsslutande transportören.

Artikel 43

Anställda och uppdragstagare

När det gäller den del av transporten som den faktiska trans-
portören utfört, får dennes anställda och uppdragstagare och
även den avtalsslutande transportörens anställda eller
uppdragstagare åberopa samma villkor och ansvarsgränser som
enligt konventionen gäller för transportören i fråga, om de kan
visa att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget
och det inte visas att de handlat på ett sätt som medför att
konventionens ansvarsgränser inte får åberopas.
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Artikel 44

Sammanlagd ersättning

När det gäller den del av transporten som den faktiska trans-
portören utfört, får den sammanlagda ersättning som åläggs
denne, den avtalsslutande transportören eller deras anställda
eller uppdragstagare inte överstiga det högsta belopp som
gäller för endera av transportörerna enligt denna konvention;
dock kan ingen av personerna i fråga åläggas att ansvara till ett
belopp som överstiger den gräns som gäller för denna person.

Artikel 45

Svarande vid skadeståndskrav

När det gäller den del av transporten som den faktiska trans-
portören utfört kan käranden välja att föra talan om ersättning
antingen mot den faktiska eller mot den avtalsslutande trans-
portören eller mot båda, tillsammans eller var för sig. Om talan
förs mot endast en av transportörerna, har denne rätt att kräva
att den andre transportören deltar i förfarandet, varvid förfa-
randet för och följderna av detta skall regleras av lagen i den
stat där målet prövas.

Artikel 46

Jurisdiktion i särskilda fall

Talan om ersättning enligt artikel 45 skall väckas inom något
av de föredragsslutande staternas territorium. Sökanden får
välja att väcka talan antingen vid en domstol där i enlighet med
artikel 33 talan får föras mot den avtalsslutande transportören
eller vid den behöriga domstolen i den ort där den faktiska
transportören har sitt hemvist eller huvudkontor.

Artikel 47

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som har till syfte att befria den avtalsslu-
tande transportören eller den faktiska transportören från ansvar
enligt detta kapitel eller att bestämma lägre gränser för ansvaret
än de som gäller enligt detta kapitel är ogiltiga, men transpor-
tavtalet som sådant är trots ett sådant villkor ändå giltigt och
omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 48

Transportörernas inbördes förhållande

Med undantag av vad som föreskrivs i artikel 45 skall inget i
detta kapitel inverka på transportörernas rättigheter och skyl-
digheter gentemot varandra, inklusive eventuell regressrätt och
rätt till ersättning för skada.

Kapitel VI

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 49

Obligatorisk tillämpning

Bestämmelser i transportavtalet eller i särskilda överenskom-
melser som ingåtts innan någon skada har inträffat, genom
vilka parterna avser att bryta mot bestämmelserna i denna
konvention antingen genom att bestämma tillämplig lag eller
genom att ändra jurisdiktionsreglerna, är ogiltiga.

Artikel 50

Försäkring

De fördragsslutande staterna skall av sina transportörer kräva
att de tecknar en tillräcklig försäkring som täcker deras skade-
ståndsansvar enligt denna konvention. En transportör får av en
fördragsslutande stat som transportören trafikerar avkrävas
bevis om att transportören har en tillräcklig försäkring som
täcker dennes skadeståndsansvar enligt denna konvention.

Artikel 51

Transporter som utförs under extraordinära förhållanden

Bestämmelserna om transporthandlingar i artiklarna 3–5, 7 och
8 om dokumentation av transporter skall inte tillämpas i fråga
om transporter som utförs under extraordinära förhållanden
utanför transportörens normala verksamhet.

Artikel 52

Definition av dagar

Med ”dagar” förstås i denna konvention kalenderdagar och inte
arbetsdagar.

Kapitel VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53

Undertecknande, ratifikation och ikraftträdande

1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i
Montreal den 28 maj 1999 för de stater som deltar i den
internationella konferensen om lufttransporträtt i Montreal den
10−28 maj 1999. Efter den 28 maj 1999 skall konventionen
vara öppen för undertecknande för alla stater vid Internatio-
nella civila luftfartsorganisationens huvudkontor i Montreal till
dess den träder i kraft i enlighet med punkt 6 i denna artikel.
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2. Denna konvention skall också vara öppen för underteck-
nande av regionala organisationer för ekonomisk integrering. I
denna konvention avses med en ”regional organisation för
ekonomisk integrering” en organisation bestående av självstän-
diga stater i en bestämd region som har behörighet med avse-
ende på vissa frågor, som regleras i denna konvention och som
är bemyndigad att underteckna och att ratificera, anta,
godkänna eller ansluta sig till denna konvention. Hänvisningar
till ”konventionsstat” eller ”fördragsslutande stater” i denna
konvention skall även innefatta regionala organisationer för
ekonomisk integrering, utom i artikel 1.2, artikel 3.1 b, artikel
5 b, artiklarna 23, 33, 46 och artikel 57 b. Uttrycken ”en
majoritet av de fördragsslutande staterna” och ”en tredjedel av
de fördragsslutande staterna” i artikel 24 skall inte omfatta
sådana organisationer.

3. Denna konvention skall ratificeras av de stater och regio-
nala organisationer för ekonomisk integrering som under-
tecknat den.

4. En stat eller regional organisation för ekonomisk integ-
rering, som inte undertecknat denna konvention, kan när som
helst anta, godkänna eller ansluta sig till den.

5. Ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument skall deponeras hos Internationella civila luft-
fartsorganisationen, som härmed utnämns till depositarie.

6. Mellan de stater som deponerat ett ratifikations-, anta-
gande-, godkännande- eller anslutningsinstrument hos deposi-
tarien träder denna konvention i kraft den sextionde dagen
efter den dag då det trettionde instrumentet deponeras. Vid
tillämpningen av denna punkt skall ett instrument som depo-
nerats av en regional organisation för ekonomisk integrering
inte räknas.

7. För andra stater och andra regionala organisationer för
ekonomisk integrering blir denna konvention gällande den
sextionde dagen efter den dag då ratifikations-, antagande-,
godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponeras.

8. Depositarien skall omgående underrätta de fördragsslu-
tande staterna om

a) varje undertecknande av denna konvention och den dag då
detta sker,

b) varje deponering av ett ratifikations-, antagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrument och den dag då detta
sker,

c) den dag då konventionen träder i kraft,

d) den dag då en ändring av ansvarsgränserna enligt denna
konvention träder i kraft,

e) varje uppsägning enligt artikel 54.

Artikel 54

Uppsägning

1. En fördragsslutande stat kan säga upp denna konvention
genom skriftlig underrättelse till depositarien.

2. Uppsägningen blir gällande etthundraåttio dagar efter den
dag då depositarien tog emot underrättelsen.

Artikel 55

Förhållande till Warszawakonventionens instrument

Denna konvention skall ha företräde framför andra regler för
internationell lufttransport

1. mellan de fördragsslutande staterna mot bakgrund av att de
är parter till

a) Konventionen rörande fastställande av vissa gemen-
samma bestämmelser i fråga om internationell luftbe-
fordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929
(nedan kallad Warszawakonventionen),

b) Protokollet med ändring av konventionen rörande fast-
ställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om
internationell luftbefordran, undertecknad i Warszawa
den 12 oktober 1929, avslutat i Haag den 28 september
1955 (nedan kallat Haagprotokollet),

c) Konventionen utgörande tillägg till Warszawakonven-
tionen för fastställande av vissa gemensamma bestäm-
melser rörande internationell luftbefordran som utföres
av annan än den avtalsslutande transportören, under-
tecknad i Guadalajara den 18 september 1961 (nedan
kallad Guadalajarakonventionen),

d) Protokollet innebärande ändring i konventionen rörande
fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga
om internationell luftbefordran, undertecknad i Wars-
zawa den 12 oktober 1929 i dess lydelse enligt Haagpro-
tokollet av den 28 september 1955, undertecknat i
Guatemala City den 8 mars 1971 (nedan kallat Guatema-
laprotokollet),

e) tilläggsprotokollen nr 1–3 och Montrealprotokoll nr 4
innebärande ändring av Warszawakonventionen i dess
lydelse enligt Haagprotokollet, eller Warszawakonven-
tionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet och Guate-
malaprotokollet, undertecknade i Montreal den 25
september 1975 (nedan kallade Montrealprotokollen),
eller

2. inom en fördragsslutande stats territorium på grund av att
den staten är part till en eller flera av de instrument som
anges i punkterna a–e ovan.
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Artikel 56

Stater med fler än ett rättssystem

1. Om en stat har två eller fler territoriella enheter där olika
rättssystem tillämpas i frågor som rör denna konvention, får
den staten vid undertecknandet, ratifikationen, antagandet,
godkännandet eller anslutningen förklara att konventionen
skall omfatta alla dess territoriella enheter eller bara en eller
några av dem och får när som helst ändra sin förklaring genom
en ny förklaring.

2. En sådan förklaring skall anmälas till depositarien och
innehålla en uttrycklig hänvisning till de territoriella enheter
där konventionen är tillämplig.

3. För en fördragsslutande stat som har gjort en sådan
förklaring skall:

a) med uttrycket ”nationell valuta” i artikel 23 förstås valutan i
den territoriella enheten i fråga, och

b) med uttrycket ”nationell lagstiftning” i artikel 28 förstås
lagstiftningen i den territoriella enheten i fråga.

Artikel 57

Reservationer

Denna konvention kan inte vara föremål för någon reservation,
med undantag för att varje fördragsslutande stat när som helst

genom anmälan till depositarien får förklara att denna konven-
tion inte skall gälla i fråga om

a) internationell lufttransport som utförs och bedrivs direkt av
den fördragsslutande staten, när detta sker i icke-kommersi-
ella syften och med hänsyn till statens funktioner och skyl-
digheter som suverän stat, eller

b) transport av personer, bagage och gods som utförs för dess
militära myndigheter med luftfartyg som är registrerade i
eller hyrda av den staten och vars hela lastförmåga har
reserverats av dessa myndigheter eller för deras räkning.

TILL BEKRÄFTELSE AV DETTA har undertecknade befullmäkti-
gade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat
denna konvention.

SOM SKEDDE i Montreal den 28 maj 1999 på engelska,
arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språket, vilka
texter alla har lika giltighet. Denna konvention skall deponeras
i Internationella civila luftfartsorganisationens arkiv, och depo-
sitarien skall sända bestyrkta avskrifter till alla de fördragsslu-
tande staterna och till alla stater som är parter i Warszawakon-
ventionen, Haagprotokollet, Guadalajarakonventionen, Guate-
malaprotokollet och Montrealprotokollen.


