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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија претседателот на Реп)блик&
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ
НА НЕКОИ ПРАВИЛА ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ
Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот
превоз по воздушен пат
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година
Број 07 1230/1
23 март 2000 година
Скоте

„
Претседател
на Собранието на Република
Македонија
д р Саво Климовски, е р

Претседател
на Република Македонија
Борис Трајовски, е р

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРАВИЛА
ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Член 1
Се ратификува Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат
потпишана на 28 маЈ 1999 година во Монтреал

Член 2
Конвенцијата во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик гласи
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ПРОТОКОЛ
што се однесува на измената и дополнувањето на
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство
Потпишан во Монтреал на 29 септември 1995 година
СОБРАНИЕТО НА МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА З А ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
НА на своето триесетипрво Заседание одржанао во Монтреал на 22
септември 1995 година)
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З А Б Е Л Е Ж У В А Ј Ќ И дека заедничка желба на договорните земЈП е да се
донесе одредба со КОЈ а Конвенцијата за меѓународно / цивилно
воздухопловство, составена во Чикаго на 7-ми декември 1944 година, ќе
постои и на автентичен арапски текст,
СМЕТАЈЌИ дека е неопходно да се измени и дополни споменатата
Конвенција заради горенаведената цел,
1

ЈА ОДОБРУВА согласно одредбите од член 94(а) од гореспоменатата
Конвенција, следната предложена измена и дополнување на
Конвенцијата
Да се замени постоечкиот текст на завршниот став на Конвенцијата со
следното
'Составено во Чикаго на седмиот ден од декември 1944 година на
англиски Јазик Текстовите на Конвенцијата составени на англиски,
арапски, француски, руски и шпански Јазик се подеднакво автентични
Овие текстови се депонираат во архивата на Владата на Соединетите
Американски Држави, а таа Влада испраќа оверени примероци до
владите на сите земЈИ кои можат да Ј 1 потпишат или да се придржуваат
кон оваа Конвенција Оваа Конвенција е отворена м потпишување во
Вашингтон Д Ц ',

2

УТВРДУВА, согласно одредбите на с п о м н а т и о т ч тен ^4(1) од
наведената Конвенција, дека стодваесет и два е Б Р 0 | 0 1 на ДОЈ оворннгс
земЈИ после чие ратификувана горенаведената предложена измена и
дополнување влегува во сила, и

3

ОДЛУЧУВА дека Генералниот секретар на Мег\н (родната
организација за цивилно воздухопчовство го составува Протоколот ни
англиски, арапски француски, руски и шпански Ја ши и секоЈ е со
подеднаква автентичност во КОЈ е вклучена и предложената ш\Ѓеиа и
дополнување и она што следува понатака

N

СПРЕМА ТОА, согласно горенаведеното дејство на Собранието,
Протокол е составен од страна на Генералниот секретар на
Организагј^ата
ОВОЈ

Протоколот е отворен за ратификација од сарапа на К О Ј А бичо земЈа коЈа
Ја ратификувала или се придржува кон споменатата Конвенција за
меѓународно цивилно воздухопловство
Инструментите за ратификација се депонираат
организација за цивилно воздухопловство

КАЈ Меѓународната

Протоколот влегува во сила што се однесува на земјите кон го
ратификуваче истиот на денот ќе се депонира кога стодваесет и вториот
инструмент за ратификавциЈа

Генералниот секретар веднаш ги известува с ц у ѕ ^ о г р в р р у л земји за
датумот Јна депонирање на секоја ратификација на Протоколот
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Генералниот секретар) веднаш ги известува сите ЈСМЈИ страни на
споменатата Конвенции за датумот на влегување во сила на Протоколот
Што се однесува до К О Ј Ј било договорна земја КОЈ а го ратифукува
Протоколот по горенаведениот датум Протоколот влегува во сила по
депонирањето
на невиниот
инструмент
*л ратификација
каЈ
Меѓународната организација за цивилно воздухопловство
К А К О ПОТВРДА на горе наведеното Преведат е тот на споменатото
триесетипрво Заседание и Генералниот секретар на Организацијата
овластени од страна на Заседанието, го потпишааат ОВОЈ Протокот
во Монтреал на дваесеидевети септември илЈададеветстотини
девеест и петта година, како единствен документ на англиски, арапски,
француски, руски и шпански Јазик, и секоЈ е подеднакво автентичен О В О Ј
Протокол останува депониран во а р х и в а р на Меѓународната организација
за цивитно В О З Д У Х О Н говство а [снератнпог секретар на Организациона
испраќа оврени примероци од 1*лиот до ипч, 'сч|п страни на Конвенцијата

С О С Т А В Е Н О

1

1СЧМРОЈНО

Ц И В И Л Н О ВО Д V \ О П "ТОПС ГРО

1Р

И I ГО Ч И К А Г О НЕ) ЕИ ЛШО"1

ден од декември 1У44 година
Торгеир Патсон
Претседател на 31-то Заседание
на Советот

Филип Роша
Генерален секретар

Член 3
закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија"
ОВОЈ
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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА. НА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Се прогласува Законот за ратификација на Протоколот КОЈ се однесува на измена и дополнување на Конвенцијата за меѓународното цивилно воздухопловство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година
БРОЈ 07-1226/1
23 март 2000 година
Скопје

Предател
на Република Македонија,
Борве Триковска, е р
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовска, е р

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Член 1
Се ратификува Протоколот КОЈ се однесува на измена и дополнување на Конвенццата за меѓународното
цивилно роадудооловсгво, препишан во Монтреал на 29 септември 1995 година
Протоколот во оригинал на англиски и во превод на, македонски

да.
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КОНВЕНЦИЈА
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРАВИЛА
ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО
ВОЗДУШЕН ПАТ
ЗЕМЈИТЕ СТРАНИ НА ОВАА КОНВЕНЦИЈА
ПРИЗНАВАЈЌИ го важниот придонес на Конвенцијата за изедначување на
накои правила кои се однесуваат на меѓународниот превоз по воздушен
пат, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 година, во
понатамошниот текст "Варшавска конвенција" и на други придружни
инструменти за усогласување на меѓународното приватно воздухопловно
ораво,
ПРИЗНАВАЈЌИ Ја потребата з 1 осовременување и пречистување
Варшавската конвенција и придружните инструменти,

на

ПРИЗНАВАЈЌИ Ја важноста да се обезбеди заштита на интересите на
корисниците во меѓународниот превоз по воздушен пат и на потребата
за праведна компензација врз основа на принципот на обештетување,
ПОВТОРНО ПОТВРДУВАЈЌИ Ја потребата за уреден развоЈ на вршењето на
меѓународниот воздушен сообраќај и рамномерниот протек на патници,
багаж и стока согласно принципите и целите на К о н в е н ц и ј а за
меѓународно цивилно воздухопловство, составена во Чикаго на 7
декември 1944 година,
УВЕРЕНИ дека заедничко дејство на земјата заради понатамошно
усогласување и кодификација на одредени правила со кои, преку оваа
Конвенција, се регулира меѓународниот превоз по воздушен пат,
претставува наЈСООДветно средство за постигнување на праведна
рамнотежа на интересите,
СЕ СОГЛАСИЈА ЗА СЛЕДНОВО
ГЛАВА I
Опил и Одредби
Член 1 - Обем на примената
1

Оваа Конвенција се применува за секоЈ меѓународен превоз на патници,
багаж и стока КОЈ се врши со воздухоплови за надоместок Таа подеднакво
се применува и на бесплатен превоз со воздухоплов КОЈ ГО врши
претпријатие за авиопревоз

2 За целите на оваа Конвенција, под поимот меѓународен превоз се
подразбира каков било превоз со КОЈ, согласно договорот помеѓу страните,
местото на ЅкШгА^аЅ^коД^диштето, без разлика дали има или не прекин
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во превозот или претовар, се наоѓаат или на териториите на две ЗемЈИ
Страни, или На тереиториЈата на една ЗемЈа Страна, ако постои договорено
место за запирање на територијата на друга земЈа, дури и ако таа земЈа не е
ЗемЈа Страна Превоз помеѓу две места на територијата на една Земја
Страна без договорено место за запирање на територијата на друга земЈа не
претставува меѓународен превоз за целите на оваа Конвенција
3

Превоз КОЈ треба да го извршат неколку сукцесивни превозници се смета, за
целите на оваа Конвенција, како целосен превез ако Страните го сметаат
како единечна операција, било да е договорено во форма на поединечен
договор или на серија договори и не го губи СВОЈОТ меѓународен карактер
само затоа што еден договор или сериЈа договори треба целосно да се
реализираат на територијата на истата зем]а

4

Оваа Конвенција се применува исто така и за превоз наведен во Глава V
согласно уловите кои се содржат во истата
Член 2 - Превоз КОЈ ГО врши земЈа и
превоз на поштенски пратки

1

Оваа Конвенции се п р и м е н у в а за п р е в о з к о | г о врши з е м | а т а или л е г а т о
к о н с т Ј П \ и р а н и Јавни о р г а н и , п о д у с л о в ТОЈ ца се вПро|\г»а м с г \ х о л о в и т е
«* а ч л и м I о ч к и 1 '

2

Во превозот на Поштенски пратки, превозникот одговара само пред
релевантната поштенска управа, согласно правилата кои се применуваат за
односите помеѓу превозниците и поштенските управи

3

Освен предвиденото во став 2 од ОВОЈ член одредбите на оваа Конвенција
нема да се применуваат за превоз на поштенски пратки
ГЛАВА II
Документација и обврски на Страниве
кои се однесуваат на превоз на патници, багаж и стока
Член 3 - Патници и багаж

1

Што се однесува на превозот на патници
колективен документ за превоз, КОЈ содржи

се издава поединечен или

(а) п о д а т о к у местата на поаѓањето и одредиштето
(б)ако местата на поаѓањето и одредиштето се на територијата на една
ЗемЈа Страна, а договорени се едно или повеќе места за запирање на
територијата на друга з е м Ј а , податок барем з а едно ва#во место за
запирање
/

2

СекоЈ друг документ КОЈ ГО содржи податокот наведен во став 1 може да го
замени издавањето на документот наведен во ТОЈ став' Ако се кордрти

30 март 2000

Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори

Бр 25-Стр 23

каков бил друг ваков документ, превозникот му нуди на патникот да му
издаде писмена изЈава за податокот КОЈ се содржи во ваков друг документ
3

Превозникот му издава на патникот налепница за идентификација на секое
парче од регистрираниот багаж

4

На патникот му се дава писмено известување за тоа каде оваа Конвенција е
применлива и со КОЈ а се регулира и може да се ограничи одговорноста на
превозниците во врска со смрт или телесна повреда и уништување ита
губење, оштетување на багаж и за доцнење

5

Непридржувањето кон одредбите од горните ставови не влиЈае врз
постоењето или важноста на договорот за превоз, КОЈ, сепак, подлежи на
правилата на оваа Конвенција, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на
ограничувањето на одговорноста
Член 4 - Стока

1

[Што се однесува на превозот на стока се издава воздушен товарен т е г

2

КОЈ било друг документ КОЈ содржи запис за превозот што треба да се
изврши, може да го замени издавањето на воздушен товарен лист Ако се
користи каков било друг ваков документ превозникот ако тоа го бара
испраќачот, му доставува на испраќачот потврда за прием на стока, со коЈа
се овозможува идентификација на пратката и пристап до податоците
содржани во записот на ваков друг документ
Член 5 - Содржина на воздушниот товарен лист или на
потврдата за прием на стока

Воздушниот товарен лист или потврдата за прием на стока, содржат
(а) податок за местата на поаѓање и одредиштата,
(б)а ако местата на поаѓање и одредиштата се на територијата на една
ЗемЈа Страна, со едно или повеќе договорени места за запирање на
територијата на друга земЈа, податок барем за едно вакво место, и
(ц) податок за тежината на пратката
Член 6 - Документ во врска со природата на стоката
Од испраќачот на стоката може да се бара, доколку е потребно да се
исполнат формалностите на царинските, полициските и слични Јавни органи,
да издаде документ во КОЈ се наведува природата на стоката Оваа одредба не
создава за превозникот должност, обврска или одговорност како резултат на
истата
Член 7 - Опис на воздушен товарен лист
1 Воздушниот товапен го подготвува испраќачот на Р стоката во три
(фиѓќќала 7
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2

Првиот дел се обележува "за превозникот", истиот го потпишува
испраќачот на стоката Вториот се обележува "за примачот", истиот го
потпишуваат испраќачот и превозникот Третиот дел го потпишува
превозникот КОЈ ИСТИОТ ГО предава *ѓа испраќачот по преземањето на
стоката

3

Потписот на превозникот и
втиснат

4

Ако, по барана н I испраќачот, превозникот издаде гозд\шен товарен чист
се смета дека превозникот, доколку нема доказ *а спротивно 10, истото го
направил во име на испраќачот

ОНОЈ

на испркачот може да е отпечатен или

Член 8 - Документација за повеќе пакети
Кога има повеќе од еден пакет
(а) превозникот на стоката има право да бара од испраќачот да подготви
оделни воздушни товарни листбви,
(б) испраќачот има право да бара од превозникот да издаде посебни потврди за
прием на стока, кога се користат други документи наведени во член 4 став

2
Член 9 - Непридржување кон барањата за документација
Непридржување кон одредбите од членовите од 4 до 8 не влиЈае врз
постоењето или важењето на договорот за превоз, КОЈ, И покраЈ тоа, подложи
на правилата на оваа Конвенција, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на
ограничувањето на одговорноста
Член 10 - Одговорност за податоците во документацијата
1

Испраќачот одговора за точноста^ на податоците и изјавите кои се
однесуваат на стоката, кои самиот ги внесува или кои се внесени во негово
име во воздушниот товарен лист или кои ТОЈ ГИ доставува или кои во негово
име се доставени до превозникот за да се внесат во потврдата за прием на
стока или записот КОЈ се содржи во други документи неведени во став 2 од
член 4 Горенаведеното, исто така, се применува во случаЈ кога лицето кое
работи во име на испраќачот е исто така и агент на превозникот

2

Испраќачот го обештетува превозникот за сите штети кои ги претрпел од
него, или од кое било друго лице пред кое превозникот е одговорен, заради
неправилност, неточност или нецелосност на податоците и изјавите кои ги
дава испраќачот или кои се даваат во негово име

3

Согласно одредбите од ставовите 1 и 2 од ОВОЈ член, превозникот го
обештетува испраќачот за сите штети кои ги претрпел од него или од кое
било друго лице пред кое испраќачот е одговорен, заради неправилност,
неточност или нецелосност на податоците и изјавите кои ги внесува
превозникот или кои во негово име се внесуваат во потврдата за прием на
стока или во записот КОЈ се содржи во други документи наведени во член 4
ст ав 2
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Член 11 - Доказна вредност на документација
1

Воздушниот товарен лист или потврдата за прием на стока претставува
рита/аае доказ за склучувањето на договорот, за приемот на стоката и за
условите на превозот кои се наведени во истите

2

Кои било изЈави од воздушниот товарен лист или од потврдата за прием на
стока кои се однесуваат на тежината, димензиите и пакувањето на стоката,
како и оние во врска со бројот на пакетите, претставуваат рпта /аае доказ
за наведените, оние кои се однесуваат на количеството, обемот и состојбата
не претставуваат доказ против превозникот, освен доколку истите биле, и
се тврди во воздушниот товарен лист или во потврдата за прием на стока
дека се, проверени од страна на превозникот во присуство на испраќачот,
или се однесуваат на очигледната состојба на стоката
Член 12 - Право на располагање со стока

1 Согласно неговата одговорност за извршување на сите свои обврски
наведени во договорот за превоз, испраќачот има право да располага со
стоката со тоа што Ја повлекува истата од аеродромот на поаѓање или
одередиштето, или Ја запира во текот на патувањето при кое било
слетување, или да побара истата да се испорача во одредиштето или во
текот на патувањето да се испорача на лице кое не е првично определениот
примач, или да бара истата да се врати на аеродромот на поаѓање
Испраќачот не смее да го користи оваа право на располагање на начин со
КОЈ се дискриминира превозникот или други испраќачи и мора да ги
надомести сите трошоци кои настанале со користењето на ова право
2 Ако превозникот не е во можност да ги изврши упатствата на испраќачот,
ТОЈ мора за ова претходно да го извести испраќачот
3 Ако превозникот ги извршува упатствата на испраќачот за располагање со
стоката без да се бара изготвување на дел од воздушниот товарен лист или
без доставување на потврдата за прием на стока на испраќачот,
превозникот е одговорен, без повреда на неговото право на надоместок од
испраќачот за каква било штета К О Ј А ТОЈ ЈА предизвикал со ова на кое било
лице кое законски го поседува ТОЈ дел од воздушниот товарен лист или од
потврдата за прием на стока
4 Правото кое му е дадено на испраќачот престанува во моментот кога
почнува правото на примачот, согласно член 13 Сепак, ако примачот одбие
да Ја прими стоката или ако не е достапен испраќачот повторно го презема
негово го право на располагање

Член 13 - Испорака на стоката
1

Освен кога испраќачот го искористил своето право согласно член 12,
примачот, по пристигање на стоката на одредиштето, има право да бара од
превозникот да му Ја достави стоката по плаќањето на таксите и по
испишување на условите за превоз
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2

Освен ако поинаку не е договорено, должност на превозникот е да го
извести примачот штом ќе пристигне стоката

3

Ако превозникот признава загуба на стоката, или ако стоката не
пристигнала по истекот на седум дена од денот на К О Ј Ш Т О требала да
пристигне, примачот има право да бара од превозникот исполнување на
правата кои произлегуваат од договорот за превоз
Член 14 - Спроведување на правата на испраќачот и примачот

Испраќачот и примачот можат поединечно да бараат спроведување на
сите права коп им се дадени со членовите 12 и 13, секој во свое име, било да
делуваат во СВОЈ интерес или во интерес на друг, под услов дека ТОЈ ги извршува
обврските кои се наметнати со договорот за превоз
Член 15 - Односи на испраќачот и примачот или
меѓусебни односи на трети лица
1

Членовите 12,13 и 14 не влијаат ниту врз меѓусебните односи на испраќачот
и примачот, ниту врз меѓусебните односи на трети лица чии права
произлегуваат од испраќачот или од примачот

2

Од одредбите од членовите 12, 13 и 14 може да се отстапи само со
експлицитна одредба наведена во воздушниот товарен лист или во
потврдата за прием на стока
Член 16 - Формалности на царината, полицијата
и други јавни органи

1

Испраќачот мора да достави такви податоци и документи кои се неопходни
да се исполнат формалностите на царината, полицијата и на другите Јавни
органи, пред да се испорача стоката на примачот Испраќачот одговора
пред превозникот за секоја штета КОЈ а настанала заради отсуство,
нецелосност или неправилност на тие податоци или документи, освен ако
штетата не настанала поради грешка на превозникот, неговите е 1ул'беница
или агенти

2. ПревоЈникот нема обврска да Ја проверува точноста или потполноста на
тие податоци или документи
ГЛАВА III
Одговорност на превозникот и степенот за
надомесување на штета
Член 17 - Смрт или телесна повреда на патници
- Оштетување на багаж
1

Превозникот е одговорен за штета во случаЈ на смрт или телесна повреда
на патник само под услов дека несреќата КОЈ а предизвикала смрт или
телесната поџрџдаЈрц^џрала во воз^^цдовот или^о.текот на о п а д н е т е
на влегување или излегување од возухоплов
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2

Превозникот е одговорен за штета во случаЈ на уништување, губење, или
оштетување на регистриран багаж, само под услов дека настанот КОЈ
предизвикал уништување, губење или оштетување се случил во
воздухопловот или за време на КОЈ било период во КОЈ регистрираниот
багаж бил во надлежност на превозникот Но, превозникот не е одговорен
ако и до степен кога оштетувањето настало како резултат на вградена
грешка, заради квалитетот или неисправност на багажот Во случајот на
нерегистриран багаж, вклучувајќи ги и личните предмети, превозникот е
одговорен ако штетата настанала како резултат на негова грешка или на
неговите службеници или агенти

3

Ако превозникот го признае губењето на регистриран багаж, или ако
регистрираниот багаж не пристигнал по истекот на дваесет и еден ден од
денот на КОЈШТО требал да стигне, патникот има право од превозникот да ги
бара правата кои произлегуваат од договорот за превоз

4

Освен ако поинаку не е утврдено во оваа Конвенција, под поимот "багаж"
се подразбира и регистриран и нерегистриран багаж
Член 18 - Оштетување на стока

1

Превозникот е одговорен за штета во случаЈ на уништување губење иии
оштетување на стока, само под услов дека настанот КОЈ предизвикал штета
с л ч и л за време на преводи по воздушен п л

2

Меѓутоа, превозникот не е одговорен ако и до степен до КОЈ ТОЈ докаже дека
уништувањето, губењето или оштетувањето на стоката настанало како
резултат на една или повеќе од наведените причини
(а) вграден дефект, квалитет или неисправност на стоката,
(б) несоодветно пакување на стоката направено од лице кое не е
превозникот ниту негоов службеник односно агент,
(ц) воЈна или вооружен конфликт,
(д) дејство на Јавен орган извршено во врска со влезот, излезот или
транзитот на стоката

3

Превоз по воздушен пат во рамките на значењето од став 1 од ОВОЈ член го
опфаќа периодот во КОЈШТО стоката е во надлежност на превозникот

4

Времето на превозот по воздушен пат не се однесува на КОЈ и да било
превоз по сувоземни, морски или внатрешно водени патишта, КОЈ се врши
надвор од аеродром Меѓутоа, ако ваквиот превоз се врши во
спроведувањето на договор за превоз по воздушен пат, поради товарење,
испорака или претовар, секое оштетување се смета, што е предмет на доказ
за спротивното, дека е резултат на настан КОЈ се случил за време на
превозот по воздушен пат Ако превозник, без согласност од испраќачот, го
замени превозот со друг вкд на транспорт, за целиот превоз или дел од
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превозот КОЈ согласно договорот помеѓу страните се предвидува да се врши
по воздушењпат, ОВОЈ превоз што се врши со друг вид на транспорт се смета
дека е извршен во периодот на превозот по воздушен пат
Член 19 - Доцнење
Превозникот е одговорен за штета настаната поради доцнење на
превозот на патници, багаж или стока по воздушен пат Но, превозникот не е
одговорен за штета настаната поради доцнење, ако докаже дека ТОЈ, неговите
службеници и агенти ги презеле сите мерки Кои реално се бараат за да се
избегне штетата или дека било невозможно ТОЈ ИЛИ тие да преземат такви
мерки
Член 20 - Ослободуваше
А к о превозникот докаже дека штетата настанала поради, или дека за
нејзиното настанување придонела, немарност или друго незаконско дејствие
или пропуст на лицете кое бара обештетување, или лицето од коешто таа или
ТОЈ ги влече своите права превозникот во целост или делумно се ослободува
од одговорност кон барателот до степен до КОЈ оваа немарност или незаконско
дејствие или пропуст предизвикале штета или придонеле за истата Во случај
на смрт или телесна повреда на патник, обештетувањето го бара друго лице,
кое не е патникот, превозникот исто така се ослободува, во целост или
делумно, од одговорност до ОНОЈ степен до КОЈ ТОЈ докаже дека штетата
настанала поради или за неа придонеле н е м а р н о с т или грешката или
пропустот на ТОЈ патник ОВОЈ член се применува на сите одредби за
одговорност наведени во оваа Конвенција, вклучувајќи го член 21 став 1
Член 21 - Обешетување во случаЈ на смрт или
телесна повреда на патници
1

З а штетите наведени во член 17 став 1 кои не надминуваат 100 ООО
специјални права на влечење за СекоЈ патник, превозникот не може да Ја
исклучи или ограничи СВОЈ ата одговорност

2

Превозникот не е одговорен за штети наведени во член 17 став 1 до степен
до КОЈ тџе ги надминале за секоЈ патник 100 ООО специјални права на
влечење, ако превозникот докаже дека
(а) таа штета не настанала поради немарност, незаконско дејство или
пропуст на превозникот, неговите службеници или агенти, или
(б)таа штета настанала само како резултат на немарност, незаконско
дејство или пропуст на трето лице
Член 22 - Ограничувања на одговорноста кода се
однесува на доцнење, багаж и стока

1

Во случај на штета КОЈ а настанала поради доцнење како што е утврдено во
член 19 на превозот на патници, одговорноста на превозникот за секоЈ
патник се ограничува на 4 150 специјални права на в л е ч е њ а
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2

При превозот на багаж, одшворноста на превозникот во ,случај на
уништување, губење, оштетување или доцнење, се ограничува на 1 ООО
специјални права на влечење за секој патник, освен ако патникот, во време
кога регистрираниот багаж бил предаден на превозникот, не направил
специјална изјава за барале на испорака на одредиштето и не платил
дополнителен износ, ако случајот тоа го бара Во ваков случај, превозникот
е одговорен да плата износ тој не го надминува ^с сларира^чот ^зеос, оев^в
ако ТОЈ не докаже дека износот е поголем од ОНОЈ наведен во изјавата на
патникот за испорака на одредиште

3

При превозот на стока, одговорноста н) превозникот во случај на
уништување, губење, оштетување или доцнење се 01 раничува на износ од 17
специјални права на влечење по килограм, освен ако испраќачот не
направил, при предавањето на пакетот на превозникот, специјална изјава за
барање испорака на одредиште и не платил дополнителен износ, доколку
тоа случајот го бара Во ТОЈ случај, превозникот е должен да плати износ
кој не го надминува декларираниот, освен ако не докаже дека износот е
поголем од ОНОЈ наведен во изјавата на испраќачот за испорака на
одредиште

4

Во случај на уништување, губење, оштетува^ е или доцнење на дел од
стоката, или на КОЈ било предмет КОЈ се содр^ \л во неа, тежината што треба
да се зема предвид при утврдувањето на износот до КОЈ се ограничува
одговорноста на превозникот претставува само вкупната тежина на
односниот пакет или пакети Меѓутоа, кога уништувањето, губењето,
оштетувањето или доцнењето на дел од стоката, или на предмет КОЈ се
содржи во неа, влијае врз вредноста на другите пакети кои се опфатени со
истиот воздушен товарен лист, или со истата потврда, Али ако тие не биле
издадени, тогаш со истиот запис КОЈ се соджи во други документи наведени
во член 4 став 2, вкупната тежина на ваквиот пакет или пакети се зема исто
така предвид при утврдувањето на ограничувањето на одговорност

5

Птретходните одредби од ставовите 1 и 2 од ОВОЈ член не се применуваат
ако се докаже дека штетата е резултат на дејство или пропуст на
превозникот, неговите службеници или агенти, направени со намера да се
предизвика штета или невнимателност со знаење дека веројатно ќе доЈде до
штета, под услов, во случај на вакво дејство или пропуст на службеник или
агент, да се докаже исто така дека ТОЈ службеник или агент работеле во
рамките на своите службени овластувања

6

Ограничувањата пропишани во член 21 и во ОВОЈ член нема да го спречат
судот, согласно сопствениот законот, и покрај тоа, да донесе одлука за
севкупните или дел од судските трошоци и другите парнични трошоци на
тужителот вклучувајќи ја и каматата Горенаведената одредба не се
применува ако износот на одлуката за оштетувањата, со исклучок на
судските и другите парнични трошоци, не го надминува износот КОЈ
превозникот по писмен пат му го понудил на тужителот во рок од шест
месеци од денот на настанувањето на штетата, или пред започнување на
процесот, ако истиот е подоцна
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Член 23 - Конверзија на парични единици
1

Износите споменати во однос на специјално право на влечење во оваа
Конвенција се смета дека се однесуваат на специјалното право на влечење
утврдено од страна на Меѓународниот монетарен фонд Конверзијата на
износите во национални валути, во случај на судски постапки, се прави
согласно вредноста на тие валути во однос на специјалното право на
влечење на датумот на пресудата Вредноста на националната валута, во
однос на специјалното право на влечење на Зс-МЈА Страна КОЈ А Е членка на
Меѓународниот монетарен фонд, се пресметува согласно методата за
проценка која се применува од страна на Меѓународниот монетарен фонд, и
која е важечка на денот на пресудата, за нејзините банкарски работи и
трансакции Вредноста на една национална валута во однос на специјалното
право на влечење на Земја Страна коЈа не е членка на Меѓународниот
монетарен фонд, се пресметува на начин утврден од страна на таа земја

2

Меѓутоа, оние земји кои не се членки на Меѓународниот монетарен фонд и
чиишто закони не дозволуваат примена на одредбите од став I на овој член,
во времето на ратификација или пристапување или во кое било време
потоа, можат да се изјаснат дека ограничувањето на одговорноста на
превозникот пропишана во член 21 се утврдува на изнор од 1 500 ООО
парични единици по патник во судска постапка на нивните територии, 62
500 парчни единици по патник согласно член 22 став 1, 15 ООО парични
единици по патник согласно член 22 став 2, и 250 парични единици по
килограм согласно член 22 став 3 Оваа парична единица одговара на
шеесет и петипол милиграми злато со илЈадита чистота на злато од девет
стотини Овие износи можат да се претворат во односната национална
валута во заокружени цифри Конверзијата на овие износи во национална
валута се прави согласно законот на односната земја

3

Пресметката спомената во последната реченица од став 1 на ОВОЈ член и
методата за конверзија од став 2 на ОВОЈ член, се прават на начин со КОЈ се
изразува во националната валута на Земјата Страна, онолку колку што е
можно, истата реална вредност на износите од членовите 21 т 22 како што
би се појавила со примената на првите три реченици од став 1 на ОВОЈ член
Земјите Страни го доставуваат до депознтарот начинот на пресметување
согласно став 1 на ОВОЈ аден, или резултатот од конверзијата од став 2 на
ОВОЈ член, во зависност од случајот, при депонирањето на инструмент за
ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување на оваа
Конвенција и сеќогаш кога има промена во било кое од нив
Член 24 - Ревизија на ограничувањата

1

Без штета по одредбите од член 25 на оваа Конвенција и што претставува
предмет на став 2 подолу, ограничувањата на одговорноста пропишани во
членови ге 21, 22 и 23 се ревидираат од страна на депозитарот во интервал
од пет години, при што првата ваква ревизија се врши на крајот од петтата
година по денот на влегувањето во сила на оваа Конвенција, или ако
Конвенцијата не влезе во сила во рок од пет години од денот когачгаа се
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отвора за потпишување, во рок од првата година од нејзиното влегување во
сила, со тоа Ш1Ч) се зема предвид факторот на инфлација КОЈ одговара на
акумулираната стапка на инфлација од претходната ревизија или во првиот
случај од денот на влегувањето во сила на Конвенцијата Проценката на
стапката на инфлација која треба да се користи при утврдувањето на
фак1орот на инфлација претоварува ишеренио1 просек на годишни]е
стапки на зголемување или намалување на индексите на цените на
производите за широка потрошувачка на земјите чиишто валути го
сочинуваат специјалното право на влечење споменато во член 23 став 1
2

Ако со ревизијата наведена во претходниот став се утврди дека факторот
на инфлација е повисок од 10 насто, депозитарот ги известува ЗемЈИте
Страни за ревизија на ограничувањата на одговорноста Секоја ваква
ревизија влегува во сила шест месеци по известување на Земјите страни за
истата Ако во рок од три месеци по известувањето на Земјите Страни за
истата, поголем дел од Земјите Страни пријават нивно неодобрување,
ревизијата нема да влезе во сила, а депозитарот го изложува предметот на
состанок на Земјите Страни Депозитарот веднаш ги известува сите ЗемЈИ
Страни зга влегувањето во сила на која било ревизија

3

Без оглед на наведеното во став 1 на ОВОЈ член, постапката наведена во став
2 на ОВОЈ член, се применува во секое време, под услов една третина од
Земјите Страни да изразат желба за тоа и под услов дека факторот на
инфлација споменат во став 1 надминал 30 проценти од претходната
ревизија или од денот на влегување во сила на оваа Конвенција, ако немало
претходна ревизија Последователни ревизии со користење на постапката
опишана во став 1 на ОВОЈ член се вршат во интервал од пет години,
почнувајќи од крајот на петтата година по денот на ревизиите наведени во
ОВОЈ став
Член 25-Договорна одредба за ограничувањата

Превозник може да договори дека договорот за превоз подлежи на
повисоки ограничувања на одговорноста од оние кои се предвидени во оваа
Конвенција гога на никакви ограничувања на одговорноста од каков било вид
Член 26-Неважност ма договорните одредби
Секоја одредба која има за цел да го ослободи цревозникот од
одговорност или да утврди пониска граница од онаа КОЈ а наведена во
Конвенцијата, е ништовна и неважечка, но ништовноста на која било ваква
одредба не вклучува и ништовност на целиот договор КОЈ и понатаму подлежи
на одредбите на оваа Конвенција
Член 27 - Слобода зш отуѓување на договори
Со ништо што е содржано во оваа Конвенција не се спречува
превозникот да одбие да склучи каков било договор за право да се откаже од
какви било заштити кои што стојат на располагање согласно Конвенцијата,
или да поплави услови кои не сц во спротивност
одредби*е на оваа
Конвенција/
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Член 28 - Аванси
Во случаЈ нз авионски несреќи кои резултираат со смрт или телесни
повреди на патници, превозникот, ако тоа се бара согласно неговиот
националнен закон, веднаш исплаќа аванси на физичко лице или лица кои
имаат право да бараат обештетување, со цел да се исполнат првичните
економски потреби на овие лица Ваквите авансни плаќања не претставуваат
признавање на одговорноста и истите можат да се пробијат од кои било износи
кои превозникот последователно ги плаќа како обештетувања
Член 29- Основа за побарувања
При превозот на патници, багаж и стока, која било тужба за
надоместување на штета, врз која било основа, согласно оваа Конвенција или
договор или недозволено дејствие или на друг начин, може да се поднесе
зависно од условите и оние ограничувања на одговорноста кои се утврдени во
Фваа Конвенција, без штета До прашањето кои се лицата кои имаат право да
поднесам тужба и кои се нивните права Во секоја ваква постапка, казнени,
примерни или кои било други ненадоместиви оштети не се надоместуваат

Член 30 - Службеници^ агенти - вкупен збир на побарувам
1 4 Ако се- покрене тужба против службеник или агент на превозникот за
Надоместување на штета на којашто се однесува Конвенцијата, ТОЈ
службеник или агент, ако докажат дека постапувале во рамките на своите
службени овластувања, имаат право да ги користат условите и
ограничувањата на одговорноста на кои и самиот превозник има право да
се повика согласно оваа Конвенција
2

Вкупниот збир4 на износите кои треба да се наплати од страна на
превозникот, неговите службеници и агенти, во ТОЈ случај, нема да ги
надмине наведените ограничувања
/

3

Но, што се однесува на превозот на стоки, одредбите наведени во ставовите
и 2 на ОВОЈ член нема да се применуваат ако се докаже дека штетата
настанала како резултат на дејство или пропуст на службеникот или
агентот, направени со намера да се предизвика штета или невнимание со
знаење дека веројатно ќе се предизвика штета
1

Член 31 - Благовремено поднесување на приговори
1

Приемот од страна на лицето кос има право на испорака на испорака на
регистриран багаж или стока без приговор претставува рпта (слив доказ
дека истото е испорачано во добра состојба и согласно документот за
превоз или записот КОЈ се содржи во други документи што е наведено во
член 3 став 2 и член 4 став 2

2

Во случај на штета, лицето кое има право на испорака мора да поднесе
лриговор до превозникот веднаш по откривањето на штетата и најдоцна во
рок од седум дена од денот на приемот, кога сс работи за регистриран
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багаж и четиринаесет дена од денот на приемот кога се работи за Стока Во
случаЈ на доцнење, приговорот мора да се поднесе најдоцна во рок од
дваесет и еден ден од денот на КОЈ багажот или стоката му/и биле ставени на
располагање
3

Секој приговор мора да се поднесе во писмена форма и да се предаде или
испрати во гореспоменатите рокови

4

Ако во гореспоменатите рокови не се поднесе приговор, не се поднесува
тужба против превозникот, освен во случајот кога се работи за измама од
негова страна
Член 32 - Смрт на одговорно лице

Во случај на смрт на одговорно лице, се дозволува да се поднесе тужба
за надоместување на штета согласно условите на оваа Конвенција против оние
кои правно го застапуваат неговиот или нејзиниот имот
Член 33 - Судска надлежност
1

Тужба за надоместување на штета мора да се поднесе, по избор на
тужителот, на територијата на една од Земјите Страни, било до
домицилниот суд на превозникот или во местото кадешто се наоѓа неговото
деловно седиште, или онаму каде има деловна канцеларија преку КОЈ а бил
направен договорот или до судот во местото на одредиштето

2

Што се однесува до штета која настанала како последица на смрт или
телесна повреда на патник, тужба за надоместување на штета може да се
поднесе до еден од судовите споменати во став 1 на ОВОЈ член, или на
територијата на Земја Страна во којашто во времето на несреќата
патникот има главен и постојан престој до/од кое превозникот врши превоз
на патници по воздушен пат, било со сопствен воздухоплов или
со
воздухоплов на друг превозник, согласно комерцијален договор, и во кое
превозникот Ја врши својата дејност за превоз на патници по воздушен пат
во простории кои се изнајмени од или се во сопственост на самиот
превозник или на друг превозник со КОЈ ТОЈ С К Л О П И комерцијален договор

3

За целите на став 2,
(а) под поимот "комерцијален договор" се подразбира договор, поинаков
од агенциски договор, склучен помеѓу превозници и се однесува на
обезбедување на нивните заеднички услуги за превоз на патници по
воздушен пат
(б) под поимот "главен и постојан престој" се подразбира фиксираниот и
постојан престој на патникот во времето на несреќата Државјанството
на патникот не претставува определувачкли фактор што се однесува до
ова

4 Прашањата на постапката се регулираат со законот на судот КОЈ е
надлежен за случајот
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1

Согласно одредбите на ОВОЈ член, страните на договорот за превоз на стока
можат да се договорат КОЈ било спор во врска со одговорноста на
превозникот согласно оваа Конвенција да се решава со арбитража Ваквиот
договор се прави во писмена форма

2

Арбитражната постапка, по избор на тужителот, се води вр еден од
надлежните судови наведени во член 33

3

Арбитерот или арбитражниот суд ги применува одредбите на оваа
Конвенција

4

Одредбите од став 2 и 3 од ОВОЈ член се сметаат дежа претставуваат дел од
секоја а р б и т р а ж а клаузула и м спогодба и секој услов од ваква клаузула
КОЈ не е во согласност со метите е ништовен и неважечки
Член 35 -Ограничувањенапостапките

1

Правото за надоместување на штета застарува ако во рок од две години не
се поднесе тужба, сметано од денот на пристигнувања на одредиштето, или
од денот на КОЈ воздухопловот требал да пристигне, ЕЛИ од денот на КОЈ
превозот запрел

2

Начинот на пресметување на периодот се утврдува со законот на судот КОЈ е
надлежен за случајот.

Член 36 - Сукцесивен превоз
1 Во случај кога превозот треба да го извршат различни сукцесивни
превозници и кога ТОЈ превоз е опфатен со дефиницијата наведена во член 1
став 3, секој превозник КОЈ прифаќа патници, багаж или стока, подлежи на
правилата утврдени во оваа Конвенција и се смета дека е една од страните
на договорот за превоз до стелен до КОЈ договорот се однесува на ОНОЈ дел
од превозот КОЈ се врши под негов надзор
2

Во случај на ваков превоз, патникот* ЕЛЕ жое било лице кое има право на
надоместок што се однесува до него/неа може да поднесе тужба само
против превозникот КОЈ го вршел превозот за време на кој се случила
несреќата ЕЛИ доцнењето, освен во случај жога, со експресен договор,
првиот превозник Ја презема одговорноста за севкупното патување.

3

Што се односува на багаж и стока, патникот шш испраќачот имаат право да
поднесат тужба против првиот превозник, а патникот или примачот КОЈ е
овлстен да Ја прими стоката имаат право да поднесат тужба против
последниот превозник и, исто така, секој може да поднесе тужба против
превозникот ЈКОЈ ГО вршел превозот за кое време дошло до уништување,
губење, оштетување или доцнење Овие превозници се солидарно
одговорни пред патникот, испраќачот или примачот на стоката
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ГЛАВА IV
Комбиниран превоз
Член 38 - Комбиниран превоз
1

Во случај на комбиниран превоз КОЈ делумно се врши по воздушен пат, а
делумно со КОЈ било друг вид на превоз, одредбите на оваа Конвенција,
согласно член 18 став 4, се применувааат само за превоз по воздушен пат,
под услов дека превозот по воздушен пат е опфатен во условите на член 1

2

Со ништо од оваа Конвенција не се спречуваат страните во случај на
комбиниран превоз да внесат во документот за превоз по воздушен пат
услови кои се однесуваат на другите видови на превоз, под услов дека тие се
придржуваат кон одредбите од оваа Конвенција во врска со превозот по
воздушен пат
ГЛАВА V
Превоз цо воздушен пат КОЈ го врши лице
кое не е договорениот превозник

Член 39-Договорен превозник - Вистински превозник
Одредбите на оваа Глава се применуваат кога лице (во понатамошниот
текст "договорниот превозник19), како главен склучува договор за превоз КОЈ
се регулира со оваа Конвенција, со патник или испраќач или со лице кое
работи во корист на патникот или испраќачот, и друго лице (во
понатамошниот текст "вистински превозник"), врз основа на овластување од
договорниот превозник, го врши севкупниот или дел од превозот, но во однос
на ваквиот дел не претставува сукцесивен превозник во рамките на значењето
од оваа Конвенција Ова овластување се претепоставува ^ека е вистинито во
отсуство на доказ за спротивното
Член 40 - Поединечна одговорност на договорниот
и вистинскиот превозник
Ако вистински превозник го врши севкупниот или дел од превозот КОЈ
согласно договорот наведен во член 39 се уредува со оваа Конвенција, и
договорниот превозник и вистинскиот превозник, освен ако поинаку не е
предвидено во оваа Глава, подлежат на правилата на оваа Конвенција, и тоа
првиот за севкупниот превоз КОЈ е опфатен во договорот, а вториот само за
превозот КОЈ ТОЈ ГО врши
Член 41 - Заедничка одговорност
1 Дејствијата и пропустите на вистинскиот превозник и на неговите
службеници и агенти кои работат во рамките на своите службени
овластувања, во врска со превозот КОЈ го врши вистинскиот превозник, се
смета дека се исто така за дејствија и грешки на договорниот превозник
2 Дејствијата и пропустите на договорниот превозник и на неговите
службеници и агенти кои работат во рамките на своите службени
овластувања, во врска со превозот КОЈ го врши вистинскиот превозник, исто
така се смета дека се дејствија и грешки на вистинскиот превозник Сепак,
ниедно вакво дејствие или пропуст не го обврзуваат вистинскиот превозник
на одговорност што ги надминува износите утврдени во членовите 21,22, 23
и 24 Каков бил посебен договор според КОЈ договорниот превозник ги
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презема обврските кои не се наметнати со оваа Конвенција или кое било
откажување, од права или заштита дадени со оваа Конвенција односно која
било посебна изјава за интерес за испорака на одредиште наведена во член
22, нема да влијаат врз вистинскиот превозник, освен ако самиот не се
согласил на тоа.
Член 42 - Упатување на тужби и упатства
Секоја тужба која треба да се достави или упатство кое треба да се даде
согласно оваа Конвенција до превозникот го имаат истиот ефект без разлика
дали се упатени до договорниот превозник или до висгинскот превозник. Но,
упатствата наведени во член 12 се важечки само ако се упатени до договорниот
превозник.
Член 43 - Службеници и агенти
Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот
превозник, секој службеник или агент на тој превозник или на договорниот
превозник, ако тие докажат .дека работеле во рамките на своите службени
должности, имаат право да се користат со условите и ограничувањата на
одговорноста кои се применуваат согласно оваа Конвенција на превозникот
чиишто службеник или агент се, освен ако не се докаже дека работеле на
начин, кој спречува повикување на ограничувањата на одговорноста согласно
оваа Конвенција.
Член 44 - Вкупен збир на обештетувања
Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот
превозник, вкупниот збир на износите кои треба да ги надомести тој превозник
и договорниот превозник, нема да биде поголем од највисокиот износ кој може
да се пресуди какЅ против договорниот превозник така и против вистинскиот,
согласно оваа Конвенција, но ниедно од споменатите лица не одговара за износ
кој го надминува ограничувањето применливо за тоа лице.
Член 45 - Упатување на тужби
Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот
превозник, може да се поднесе тужба за надоместување на штета, по избор на
тужителот, против тој превозник или договорниот превозник, или против
обајцата заедно или посебно.
Ако тужбата се поденсува само против едниот од превозниците, тој
превозник има право да бара од другиот превозник да се придружи во
постапката, при што постапката и пресудите се уредуваат со законот на судот
надлежен за случајот.
Член 46 - Дополнителна судска надлежност
Која бело тужба за надоместување на штета наведено во член 45 мора
да се поднесе, по избор на тужителот, на територијата на една од Земјите
Страни, било до суд до кој може да се поднесе тужба против договорниот
превозник, како е предвидено во член 33, било до судот кој има судска
надлежност во местото кадешто е сместено домицилното или главното
деловно седиште на вистионскиот превозник.
Член 47 - Неважност на договорните одредби
Која било договорна одредба која има за цел да го ослободи
договорниот или вистинскиот превозник од одѓ1)в6рноста од оваа Глава дади да
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одреди пониско ограничување од она што се применува согласно оваа Глава, се
смета за ништовна и неважечка, но ништовноста на КОЈ а било ваква одредба не
вклучува ништовност на целиот договор, КОЈ останува предмет на одредбите од
оваа Глава
Член 48 - Взаемни односи на договорниот и вистинскиот превозник
Со исклучок на предвиденото во член 45, ништо од оваа Глава не влМЈае
врз меѓусебните права и обврски на превозниците, вклучувајќи го и правото на
надоместување или обештетување
ГЛАВА VI
Други одредби
Член 49 - Задолжителна примена
СекоЈа клаузула содржана во договорот за превоз и сите посебни
договори влезени во сила пред да се случи штетата со кои страните планираат
да ги прекршат правилата од оваа Конвеци)а било преку одлука КОЈ закон
треба да се применува или преку измена на правилата за судска надлежност, се
сме таа г 4а ништовни и неважечки
Член 50 - Осигурување
Земјите Страни бараат од нивните превозници да обезбедат соодветно
осигурување кое Ја покрива нивната одговорност согласно оваа Конвенција
Земјата Страна во коЈа превозник работи може да бара од него да достави
доказ дека ТОЈ има соодветно осигурување кое ЈА покрива неговата одговорност
согласно оваа Конвенција
Член 51 - Превоз извршен во вонредни околности
Одредбите од членовите 3 до 5, 7 и 8 кои се однесуваат на
документацијата за превоз не^ \ да се применуваат во случај на превоз извршен
во вонредни околности кои се вон нормалниот обем на дејноста на
превозникот
Член 52 - Дефинирање па денови
Под поимот "денови" кога се користи во оваа Конвекција, се
подразбираат календарски денови, а не работни
ГЛАВА VII
Завршни одредби
Член.53 * Потпишување, ратификација и влегување во сила
1 Оваа КонвенцвиЈа е отворена за потпишување во Монтреал на 28 маЈ 1999
година, од страна на земјите учеснички на Меѓународната конференција за
воздухопловно право, одржана од 10 до 28 маЈ 1999 година По 28 маЈ 1999
година, Конвенцијата за сите земЈИ е отворена за потпишување во
седиштето на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство во
Монтреал, се до нејзиното влегување во сила согласно став 6 од ОВОЈ член
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уредени во оваа Конвенција и КОЈ а е уредно овластена да Ја потпише,
ратификува, одобри или пристапи кон оваа Конвенција Референцата
"ЗемЈа Страна" или "ЗемЈИ Страни" во оваа Конвенција, на поинаков начин
отколку во член 1 став 2, член 3 став 1(а), миен 5 став (б), членови 23, 33, 46
и член V став (б), се однесува подеднакво и на Организација за регионална
економска интеграција За целите на член 24, поимите "поголем дел на
Земјите Страни" и "една-третина од Земјите Страни" не се однесуваат на
Организација за регионална економска интеграција
3

Оваа Конвенција подлежи на ратификација од страна на земЈИ и на
Организации за регионална економска интеграција кои Ја потпишале
истата

4

КОЈ а било земЈа или Организација за регионална економска интеграција
која не Ја потпишува оваа Конвенција, може истата да ја прифати, одобри
или да и пристапи во секое време

5 Инструментите
за
ратификација,
прифаќање,
одобрување
или
пристапување се депонираат каЈ Меѓународната организација за цивилно
воздухопловство, КОЈ а со оваа Конвенција е определена како депозитар
6

Оваа Конвенција влегува во сила за земјите кои депонирале ваков
инструмент на шеесеттиот ден од денот на депонирање каЈ депозитарот на
триесеттиот инструмент за ратификација, прифаќање, одобрување или
пристапување Инструмент КОЈ е депониран од страна на Организација за
регионална економска интеграција не се брои за целите на ОВОЈ став
7 З а други земји и други Организации за регионална економска интеграција,
оваа Конвенција влегува во сила шеесет дена од денот на депонирање на
инструментот за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување
8

Депозитарот веднаш ги известува сителотписници и ЗемЈИ Страни за
(а) секое потпишување на оваа Конвенција и датумот на истото,
(б) секое депонирање на инструмент за ратификација,
одобрување или пристапување и датумот на истиот,

прифаќање,

(ц) денот на влегување во сила на оваа Конвенција,
(д) денот на влегување во сила на секоја ревизија на ограничувањата на
одговорноста утврдени согласно оваа Конвенција,
(е) секое откажување согласно член 54
Чл«н 54 - Откажување

1

СекоЈа ЗеМЈа Страна може да се откаже од оваа Конвенција со писмено
известување до депозитарот

2

Откажувањето- влепув4 во сида на сто и осучдссстжи ден од денот кога
депозитарот го примил известуваното
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Член 55 - Однос со други инструменти
на Варшавската Конвенција
Оваа Конвенција преовладува над сите правила кои се применуваат на
меѓународниот превоз по во *душен пат
1 помеѓу ЗемЈИ Страни на оваа Конвенција врз основа на оние земЈИ кои што
се вообичаено Страни на
(а) Конвенцијата за изедначување на некои правила во врска со
меѓународниот превоз по воздушен пат, потпишана во Варшава на 12
октомври 1929 година, (во понатамошниот текст Варшавска
Конвенција),
(б) Протоколот за измена и дополнување на Конвенцијата за
изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по
воздушен пат, потпишана на 12 октомври 1929 година, а составен во
Хаг на 28 септември 1955 година, (во понатамошниот текст Хашки
Протокол),
(ц) Конвенцијата, Дополнување
на Варшавската Конвенција за
изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по
воздушен пат КОЈ го врши лице кое не* е договорниот превозник,
потпишана во Гвадалахара на 18 септември 1961 година, (во
понатамошниот текст Гвадалахарска конвенција),
(д) Протоколот за измена и дополнување на Конвенцијата за
изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по
воздушен пат, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 година, со
измените на Протоколот составен во Хаг на 28 септември 1955
година, потпишан во Гватемала Сити на 8 март 1971 година, (во
понатамошниот текст Гватемалски протокол),
(е) Дополнителен Протокол бр 1 до 3 и Монтреалски протокол бр 4 со
КОЈ се изменува и допоолнува Варшавската Конвенција, изменета и
дополнета со Хашкиот протокол или Варшавската конвенција,
изменета и доплонета со Хашкиот протокол и Гватамалскиот
протокол, потпишани во Монтреал на 25 септември 1975 година, (во
понатамошниот текст Монтреалски протоколи), или
2 на територијата на една ЗемЈа Страна на оваа Конвенции врз основа на тоа
дека таа земЈа е страна на еден или повеќе инструменти наведени во
горните подставови од (а) до (е)
Член 56 - ЗемЈи со повеќе правни системи
1 Ако една земја има две или повеќе територијални единици во кои се
применуваат различни правни системи во врска со прашања опфатени со
оваа Конвенција, таа може во време на потпишување, ратификација,
прифаќање, одобрување или пристапување да изјави дека оваа Конвенција
се проширува на сите нејзини територијални единици или само на една или
повеќе од нив и може да ја измени оваа изјава со поднесување на друга
изјава во секое време
2 За секоја ваква изјава се известува депозиторот и в01ИСТ^та'^I«пIп(НЗр9'Р^6^се
наведуваат територијалните единици
Конвенцијата
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Што се однесува на ЗемЈа Страна, коЈа дала ваква изјава
(а) под поимот наведен во член 23 - "националната валута' се подразбира
дека се однесува на валутата на односната територијална единица на таа
земЈа, и
(б) под поимот наведен во член 28 - " домашен закон" се подразбира дека
истиот се однесува на законот на односната територијална единица на
таа земЈа
Член 57 - Резерви
На оваа Конвенција не може да се ставаат резерви, освен дека Земја
Страна може, во секое време, да изјави со известување до депозитарот дека
оваа Конвенција нема да се применува на
(а) меѓународен превоз по воздушен пат КОЈ се врши директно од страна
на таа ЗемЈа Страна за некомерцијални цели, а во врска со нејзините
функции и обврски како суверена земЈа, и/или
(б) превозот на дица, стока и багаж за потреби на нејзините воени
органи, КОЈ се врши со возд)хоплови кои се регистрирани во, или
закупени од, таа ЗемЈа Страна и чии севкупен капацитет бил
резервиран од или во име на тие органи
КАКО
ПОТВРДА
НА * ГОРЕНАВЕДЕНОТО,
долупотпишаните
ополномоштеНи уредно овластени Ја потпишаа оваа Конвенција
Составено во Монтреал на 28от Ден од месец МИЈ ВО годината една илјада девет
стотини деведесет и деветта, на англиски, арапски, кинески, француски, руски
и шпански Јазик и сите текстови се подеднакво автентични Оваа Конвенција
останува депонирана во архивата на Меѓународната организација за цивилно
воздухопловство, а нејзините заверени копии депозитарот ги испраќа до сите
ЗемЈИ Страни на оваа Конвенција, како и до сите ЗемЈИ Страни на
Варшавската конвенција, Хашкиот протокол, Гвадалахарска конвенција,
Гватемалскиот протокол и Монтреалските протоколи
Член 3
Согласно со членот 57 (6) од Конвенцијата за изедначуванана некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат, Република
Македонија става резерва која гласи
"Република Македонија нема да ја применува Конвенцијата
за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен
пат, во случаите кога превозот на лица, стока и багаж, кој се извршува
за потребите на
нејзините воени органи, се врши со воздухоплови
кои се регистрирани во, или закупени од таа земја членка и чиј севкупен капацитет бил резервиран од или во име на тие органи 11
Член 4
закон влегува во сила осмиот ден од денот на
њето во "Службен весник на Република М а к е д о н и ј а "
ОВОЈ
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