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CÔNG ƯỚC VỀ THIẾT LẬPQUỸ ðỀN BÙ 
THI ỆT HẠI Ô NHI ỄM DẦU- FUND 

CONVENTION – 1971 
(Int. Convention on the Establishment of an Int. Fund for Compensation for 

Oil Pollution Damage, 1971) 

 

1 Giới thi ệu về Công ước FUND-1971 
Mặc dù Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự trong các thiệt hại do ô 

nhiễm dàu CLC-1969 (Int. Convention on Civil Liability of Oil pollution Damage- 
1969) ñã tạo ra một cơ chế hữu hiệu cho việc thanh toán các khoản bồi thường về 
thiệt hại do ô nhiễm dầu nhưng nó vẫn chưa làm thoả mãn những ñòi hỏi về pháp 
lý, tài chính và các ñòi hỏi khác trong hội nghị về Công ước CLC. 

Ngày 18/12/1971 tại hội nghị ñược tổ chức ở Brussels, Công ước về thiết lập 
quỹ quốc tế về ñền bù thiệt hại ô nhiễm dầu (FUND Convention 1971) ñã ñược 
phê chuẩn nhằm thiết lập một quĩ quốc tế. Công ước gồm 48 ñiều, là sự bổ xung 
cho CLC-1969, nhằm giảm bớt cho các chủ tàu các gánh nặng theo yêu cầu của 
CLC-1969. ðồng thời bỏ xung bồi thường thiệt hại khi Công ước CLC-1969 
không ñảm bảo, hoặc không thể bồi thường . 

Mục ñích của Công ước là ñáp ứng sự ñền bù ñối với thiệt hại ô nhiễm dầu khi 
mức ñộ bảo trợ bởi Công ước CLC-1969 là chưa thoả mãn. Tạo sự trợ giúp cho 
các chủ tàu trong hoàn cảnh gánh nặng tài chính áp ñặt cho họ do Công ước CLC-
1969. Tạo sự thuận lợi cho các mục ñích liên quan ñề ra trong Công ước. 

FUND sẽ có nghĩa vụ trả tiền bồi thường cho các Quốc gia hoặc các cá nhân 
chịu thiệt hại do ô nhiễm dầu nếu họ không thể ñòi ñược tiền ñền bù từ chủ tàu 
gây ô nhiễm hoặc số tiền ñền bù không thoả ñáng ñể khắc phục thiệt hại.  

Theo FUND, nạn nhân của thiệt hại ô nhiễm dầu có thể ñược ñền bù vượt ra 
ngoài mức trách nhiệm của Chủ tàu. Tuy nhiên các nghĩa vụ của FUND ñược giới 
hạn ñể tổng số tiền chi trả không vượt quá 30 triệu SDR (khoảng 41 triệu USD). 
Trong thực tế, trách nhiệm tối ña của FUND cho mỗi vụ tai nạn ñược giới hạn ñến 
16 triệu SDR (giới hạn này ñược ñề ra trong Nghi ñịnh thư 1992). Tuy nhiên khi 
khả năng của Chủ tàu là không thể tới ñược mức trách nhiệm của họ, FUND sẽ chi 
trả cho toàn bộ nghĩa vụ ñền bù. Trong tình huống này, trách nhiệm tối ña của 
FUND có thể tăng lên ñến không quá 60 triệu SDR (khoảng 82 triệu USD) cho 
mỗi tai nạn. 

FUND sẽ chi trả ñền bù cho thiệt hại ô nhiễm dầu xảy ra bên trong lãnh hải 
của các Quốc gia thành viên và cũng ñền bù cho các biện pháp áp dụng của các 
quốc gia thành viên bên ngoài lãnh hải của họ. 
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FUND cũng giúp ñỡ các Quốc gia thành viên bị ñe doạ hoặc bị ảnh hưởng của 
ô nhiễm dầu và mong muốn áp dụng các biện pháp ngăn chặn nó bằng việc trọ 
giúp nhân lực, thiết bị, tín dụng và các trợ giúp khác. 

FUND cũng có nghĩa vụ trợ gúp cho các chủ tàu hoặc người bảo hiểm của họ 
một phần trách nhiệm của chủ tàu theo CLC- 1969, tương ñương với 100 SDR 
(khoảng 128 USD) cho một tấn, hoặc 8,3 triệu SDR (khoảng 10,6 triệu USD) lấy 
giá trị nào nhỏ hơn. 

FUND sẽ không có nghĩa vụ bảo trợ cho Chủ tàu nếu thiệt hại xảy ra do lỗi 
của Chủ tàu hoặc do tàu không thoả mãn với các Công ước quốc tế. 

Công ước cũng bao gồm những ñiều khoản về khiếu kiện, quyền, nghĩa vụ và 
thẩm quyền giải quyết. 

Việc ñóng góp vào quĩ là trách nhiệm của tất cả các nước có nhập dàu bằng 
ñường biển có tham gia Công ước. Quĩ ñược ñiều hành bởi ðại hội ñồng các nước 
thành viên, Ban thư ký ñướng ñàu là Tổng thư ký và một Ban ñiều hành. 

2 Các sửa ñổi bổ sung cho FUND-1971. 
- Nghị ñịnh thư 1976: phê chuẩn 19/11/1976, có hiệu lực 22/11/1994. Nghị 

ñịnh này qui ñịnh áp dụng ñồng tiền SDR cho quĩ FUND, là ñơn vị tiền tệ của Quĩ 
tiền tệ thế giới (IMF), 1SDR bằng khoảng 1,5USD. 

- Nghị ñịnh thư 1984: (Nghị ñịnh thư này ñã ñược thay bằng nghị ñịnh thư 
1992). 

- Nghị ñịnh thư 1992: phê chuẩn 27/11/1992, có hiệu lực 30/05/1996, qui ñịnh 
thành lập "Quỹ quốc tế ñền bù ô nhiễm dầu-1992 IOPC Fund". 1992-IOPC Fund 
Convention ñã hoàn toàn thay thế FUND-1971. FUND-1971 ñã chấm dứt hiệu lực 
vào 24/05/2002. 

Theo nghị ñịnh thư này, "Quỹ quốc tế ñền bù ô nhiễm dầu - 1992 IOPC Fund" 
ñã ñược thành lập. Quỹ này ñược quản lý tại London bởi một ban thư ký như ñối 
với FUND-1971. 

Tổng số ñền bù lớn nhất có thể chi trả bởi Quỹ cho một vụ tai nạn ñơn lẻ bao 
gồm giới hạn ñược xác lập theo nghị ñịnh thư 1992 của Công ước CLC là 135 
triệu SDR (khoảng 173 triệu USD). Tuy nhiên nếu 3 quốc gia ñóng góp cho Quỹ 
nhận nhiều hơn 600 triệu tấn dầu hàng năm thì số ñền bù tối ña sẽ tăng lên ñến 200 
triệu SDR (khoảng 256 triệu USD). 

- Sửa ñổi 2000: phê chuẩn 18/10/2000, có hiệu lực 01/11/2003 (theo sự chấp 
nhận ngầm). 

Theo sửa ñổi này số ñền bù tối ña của Quỹ cho một vụ tai nạn ñơn lẻ bao gồm 
cả giới hạn theo nghị ñịnh thư 2000 của Công ước CLC tăng lên ñến 203 triệu 
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SDR (260 USD) và nếu 3 nước ñóng góp cho Quỹ nhận hơn 600 triệu tấn dầu 
hàng năm thì số ñền bù lớn nhất sẽ ñạt tới 300.740.000 SRD (386 triệu USD). 

- Nghị ñịnh thư 2003: phê chuẩn 16/05/2003, có hiệu lực 03/03/2005.  

Nghị ñịnh này qui ñịnh việc bổ xung quĩ, nhằm thiết lập một "Quỹ quốc tế ñền 
bù ô nhiễm dầu bổ sung" và ñã ñược phê chuẩn tại một hội nghị ngoại giao nhóm 
họp ở tổng hành dinh IMO tại London. 

Theo ñó tổng số ñền bù có thể chi trả cho mỗi tai nạn sẽ ñược giới hạn tới một 
giá trị 750 triệu SDR (trên 1 tỷ USD) bao gồm cả số ñền bù ñã trả theo CLC/Fund 
hiện tại. Nghị ñịnh thư này mở cho tất cả các Quốc gia thành viên của Công ước 
Fund 1992 tham gia.  

Các sửa ñổi bổ xung Công ước có thể thông qua bằng một thỏa thuận ngầm, 
nếu hai phần ba số các nước tham gia Công ước phê chuẩn thì sửa ñổi bổ xung có 
hiệu lực sau 24 tháng tính từ ngày ñược phê chuẩn. 


