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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  TTRRUUSSTTSS  AACCTT,,  11999944  
((AAcctt  2266  ooff  11999944))  

AANN  AACCTT  ttoo  mmaakkee   pprroovviiss iioonnss   ffoorr    IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrruussttss   iinn  
SSeeyycchhee lllleess   

EENNAACCTTEEDD  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  --   

PPAARRTT  II  
PPRREELLIIMMIINNAARRYY  

11..    TThhiiss  AAcctt  mmaayy  bbee  cciitteedd  aass  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrruussttss  AAcctt  
11999944,,  aanndd  sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  oonn  ssuucchh  ddaattee  aass  tthhee  
MMiinniisstteerr  mmaayy  aappppooiinntt  bbyy  nnoottiiccee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGaazzeettttee..  

22..  IInn  tthhiiss  AAcctt  --   

""AAuutthhoorriittyy""  mmeeaannss  tthhee  AAuutthhoorriittyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  sseeccttiioonn  
7788;;  

""bbeenneeffiicciiaarryy""  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  nnaattuurraall  oorr  
ccoorrppoorraattee,,  eennttiittlleedd  ttoo  bbeenneeffiitt  uunnddeerr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  
oorr  iinn  wwhhoossee  ffaavvoouurr  aa  ppoowweerr  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
mmaayy  bbee  eexxeerrcciisseedd;;  

""bbooddyy  ccoorrppoorraattee""  mmeeaannss  aa  ccoommppaannyy,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  oorr  
aassssoocciiaattiioonn  iinnccoorrppoorraatteedd  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  SSeeyycchheelllleess;;  

""bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  bbrreeaacchh  ooff  aannyy  dduuttyy  iimmppoosseedd  oonn  
aa  ttrruusstteeee  bbyy  tthhiiss  AAcctt  oorr  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  

""cchhaarriittaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  ttrruusstt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  
sseeccttiioonn  1133;;  

""ccoonnssttrruuccttiivvee  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  ttrruusstt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  sseeccttiioonn  
4488;;  

""ccoorrppoorraattee  ttrruusstteeee""  mmeeaannss  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  aaccttiinngg  aass  
ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

""ccoouurrtt""  mmeeaannss  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt;;  
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""ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn""  mmeeaannss  aann  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  
FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonnss  AAcctt,,  11998844;;  

""ffoorreeiiggnn  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  ttrruusstt  tthhee  pprrooppeerr  llaaww  ooff  wwhhiicchh  iiss  aa  
llaaww  ootthheerr  tthhaann  aa  llaaww  ooff  SSeeyycchheelllleess;;  

""iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy""  iinncclluuddeess  rriigghhttss  aanndd  iinntteerreessttss  iinn  aannyy  
iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy,,  sshhaarreess  oorr  iinntteerreesstt  iinn  aa  bbooddyy  
ccoorrppoorraattee  oowwnniinngg  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  oorr  iinntteerreessttss  iinn  
ssuucchh  pprrooppeerrttyy;;  

""iinntteerreesstt"",,  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  bbeenneeffiicciiaarryy,,  mmeeaannss  tthhee  iinntteerreesstt  
ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  uunnddeerr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

""IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuussiinneessss  CCoommppaannyy""  mmeeaannss  aa  ccoommppaannyy  
iinnccoorrppoorraatteedd  uunnddeerr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuussiinneessss  
CCoommppaanniieess  AAcctt,,  11999944;;  

""mmiinnoorr""  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  nnoott  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  
eeiigghhtteeeenn;;  

""ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd,,""  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  ppoowweerr  ttoo  aappppllyy  ttoo  tthhee  
ccoouurrtt,,  mmeeaannss  tthhee  AAttttoorrnneeyy--GGeenneerraall,,  aa  ttrruusstteeee,,  aa  sseettttlloorr,,  aa  
bbeenneeffiicciiaarryy  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ttrruusstt,,  aannyy  ppeerrssoonn  eemmppoowweerreedd  
bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn,,  oorr  
aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  wwiitthh  lleeaavvee  ooff  tthhee  ccoouurrtt;;  

""ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee""  mmeeaannss  tthhee  eexxeeccuuttoorr  oorr  
aaddmmiinniissttrraattoorr  ooff  tthhee  eessttaattee  ooff  aa  ddeecceeaasseedd  ppeerrssoonn;;  

""pprrooffiitt""  iinncclluuddeess  ggaaiinn  oorr  aaddvvaannttaaggee;;  

""pprrooppeerrttyy""  iinncclluuddeess  mmoovvaabbllee  aanndd  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy,,  
rriigghhttss  aanndd  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhheetthheerr  vveesstteedd,,  
ccoonnttiinnggeenntt,,  ddeeffeeaassiibbllee  oorr  ffuuttuurree;;  

""ppuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  ttrruusstt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  
sseeccttiioonn  1144;;  

""rreeggiisstteerreedd  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  
ttrruusstt  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  7755;;  

""rreessiiddeenntt""  mmeeaannss  --   
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((aa))  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall,,  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  
ddoommiicciilleedd  iinn  SSeeyycchheelllleess;;  

((bb))  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee,,  aa  bbooddyy  
iinnccoorrppoorraatteedd  oorr  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  
SSeeyycchheelllleess;;  

""sseettttlloorr""  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  pprroovviiddeess  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  
mmaakkeess  aa  tteessttaammeennttaarryy  ddiissppoossiittiioonn  oonn  ttrruusstt  oorr  ttoo  aa  ttrruusstt;;  

""tteerrmmss  ooff  aa  ttrruusstt""  mmeeaannss  tthhee  wwrriitttteenn  oorr  oorraall  tteerrmmss  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

""ttrruusstt""  mmeeaannss  aa  lleeggaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhhiicchh  aarriisseess  wwhheerree  
pprrooppeerrttyy  iiss  vveesstteedd  oorr  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  vveesstteedd  iinn,,  oorr  iiss  hheelldd  
bbyy  oorr  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  hheelldd  bbyy,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  
tthhee  eessttaattee  ooff,,  aa  ppeerrssoonn  kknnoowwnn  aass  aa  ttrruusstteeee  --   

((aa))  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn  kknnoowwnn  aass  aa  
bbeenneeffiicciiaarryy,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  yyeett  aasscceerrttaaiinneedd  oorr  
iinn  eexxiisstteennccee;;  

((bb))  ffoorr  aa  cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoossee  oorr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  
ppuurrppoossee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  oonnllyy  ooff  tthhee  
sseettttlloorr  oorr  tthhee  ttrruusstteeee,,  iinncclluuddiinngg  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  
ooff  --   

((ii))  ttrraaddiinngg  ((ccoommmmeerrcciiaall  ttrruusstt));;  

((iiii))  ddeeaalliinngg  wwiitthh  lliiffee  iinnssuurraannccee  ((lliiffee  
iinnssuurraannccee  ttrruusstt));;  

((iiiiii))  mmaannaaggiinngg  ccaasshh  ddeeppoossiittss  ((ccaasshh  ddeeppoossiitt  
ttrruusstt));;  

((iivv))  mmaannaaggiinngg  pprroovviiddeenntt  ffuunnddss,,  ppeennssiioonn  
ffuunnddss,,  eemmppllooyyeeee  eenndd  ooff  sseerrvviiccee  bbeenneeffiitt  
sscchheemmee  aanndd  eemmppllooyyeeee  ssttoocckk  ooppttiioonn  
ppllaannss..  

33..  TThhiiss  AAcctt  aapppplliieess  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruussttss  aarriissiinngg  vvoolluunnttaarriillyy  
oorr  rreessuullttiinngg  bbyy  ooppeerraattiioonn  ooff  llaaww  oorr  bbyy  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrtt..  

PPAARRTT  IIII  
GGEENNEERRAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  
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44..  ((11))    AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  aa  ttrruusstt  oorr  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  ttrruusstt  
iinn  rreessppeecctt  ooff  wwhhiicchh  --   

((aa))  tthhee  sseettttlloorr  iiss  nnoott  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  dduurraattiioonn  
ooff  tthhee  ttrruusstt  aa  rreessiiddeenntt  ooff  SSeeyycchheelllleess;;  

((bb))  aatt  aallll  ttiimmeess  aatt  lleeaasstt  oonnee  ttrruusstteeee  iiss  --   

((ii))  aa  rreessiiddeenntt  ooff  SSeeyycchheelllleess;;    

((iiii))  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuussiinneessss  CCoommppaannyy  
aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  AAuutthhoorriittyy  ttoo  aacctt  aass  
ttrruusstteeee;;  oorr  

((iiiiii))  aa  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn;;  

((cc))  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ddooeess  nnoott,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  
ssuubbsseeccttiioonnss  ((33))  aanndd  ((44)),,  iinncclluuddee  --   

((ii))  aannyy  pprrooppeerrttyy  ssiittuuaatteedd  iinn  SSeeyycchheelllleess;;  

((iiii))  aannyy  sshhaarreess,,  ddeebbeennttuurreess,,  oorr  aannyy  iinntteerreessttss  
iinn  aannyy  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  ootthheerr  tthhaann  aa  
ccoorrppoorraattee  bbooddyy  iinnccoorrppoorraatteedd  uunnddeerr  tthhee  
llaaww  ooff  aa  ccoouunnttrryy  ootthheerr  tthhaann  SSeeyycchheelllleess  
oorr  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuussiinneessss  CCoommppaannyy  
oorr  aannootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((22))  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((aa)),,  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  
BBuussiinneessss  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  rreessiiddeenntt  ooff  
SSeeyycchheelllleess..  

((33))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((cc)),,  aa  ttrruusstteeee  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy  aanndd  
ssuubbjjeecctt  ttoo  aannyy  ootthheerr  wwrriitttteenn  llaaww  --   

((aa))  oowwnn  ssuucchh  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  aass  mmaayy  bbee  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  tthhee  
ttrruusstteeee;;  

((bb))  iinnvveesstt  iinn  sseeccuurriittiieess  aanndd  hhoolldd  ootthheerr  iinnvveessttmmeennttss  
iinn  SSeeyycchheelllleess..  

((44))  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  ooppeenn  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  wwiitthh  aa  ffiinnaanncciiaall  
iinnssttiittuuttiioonn  aann  aaccccoouunntt  oouutt  ooff  wwhhiicchh  aallll  ppaayymmeennttss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  
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aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  bbee  
eeffffeecctteedd..  

((55))  WWhheerree  aatt  aannyy  ttiimmee  aafftteerr  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt  hhaass  bbeeeenn  
ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  uunnddeerr  sseeccttiioonn  7755,,  aa  ttrruusstt  cceeaasseess  ttoo  bbee  
aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  tthhee  rreessiiddeenntt  ttrruusstteeee  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  nnoottiiffyy  
tthhee  AAuutthhoorriittyy  ooff  tthhiiss  ffaacctt..  

55..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  AAcctt,,  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  vvaalliidd  aanndd  
eennffoorrcceeaabbllee  iinn  SSeeyycchheelllleess..  

66..((11))  TThhee  pprrooppeerr  llaaww  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  --   

((aa))  tthhee  llaaww  cchhoosseenn  bbyy  tthhee  sseettttlloorr  ttoo  bbee  tthhee  pprrooppeerr  
llaaww,,  tthhee  cchhooiiccee  bbeeiinngg  eexxpprreesssseedd  oorr  iimmpplliieedd  iinn  
tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  oorr  

((bb))  iiff  nnoo  llaaww  iiss  ssoo  cchhoosseenn,,  tthhee  llaaww  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  mmoosstt  cclloosseellyy  ccoonnnneecctteedd  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  iittss  ccrreeaattiioonn..  

((22))  IInn  aasscceerrttaaiinniinngg  tthhee  llaaww  wwiitthh  wwhhiicchh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
iiss  mmoosstt  cclloosseellyy  ccoonnnneecctteedd,,  rreeffeerreennccee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  
ttoo  --   

((aa))  tthhee  ppllaaccee  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt  
ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  sseettttlloorr;;  

((bb))  tthhee  ssiittuuss  ooff  tthhee  aasssseettss  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  

((cc))  tthhee  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  oorr  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  
ttrruusstteeee;;  

((dd))  tthhee  oobbjjeeccttss  ooff  tthhee  ttrruusstt  aanndd  tthhee  ppllaacceess  wwhheerree  
tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  ffuullffiilllleedd..  

((33))  TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  
pprrooppeerr  llaaww  ooff  tthhee  ttrruusstt  ttoo  bbee  cchhaannggeedd,,  bbuutt  tthhee  cchhaannggee  iiss  vvaalliidd  
aanndd  eeffffeeccttiivvee  oonnllyy  iiff  tthhee  nneeww  pprrooppeerr  llaaww  rreeccooggnniisseess  tthhee  vvaalliiddiittyy  
ooff  tthhee  ttrruusstt  aanndd  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess..  

((44))  AA  cchhaannggee  iinn  tthhee  pprrooppeerr  llaaww  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  lleeggaalliittyy  oorr  vvaalliiddiittyy  oorr  rreennddeerr  aannyy  ppeerrssoonn  
lliiaabbllee  ffoorr  aannyytthhiinngg  ddoonnee  bbeeffoorree  tthhee  cchhaannggee..  
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((55))  TThhee  dduuttiieess  iimmppoosseedd  oonn  aa  ttrruusstteeee  iinn  PPaarrtt  VV  sshhaallll  hhaavvee  
eeffffeecctt  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy  iinn  tthhee  pprrooppeerr  
llaaww  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

77..  TThhee  ccoouurrtt  hhaass  eexxcclluussiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  aallll  
mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

88..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  aa  ttrruusstteeee  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  
sshhaallll  nnoott  ddiisscclloossee  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  nnoott  lleeggaallllyy  eennttiittlleedd  ttoo  iitt  oorr  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroodduuccee  oorr  ddiivvuullggee  ttoo  aannyy  ccoouurrtt,,  ttrriibbuunnaall,,  
ccoommmmiitttteeee  ooff  eennqquuiirryy  oorr  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  iinn  SSeeyycchheelllleess  oorr  
eellsseewwhheerree,,  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  wwhhiicchh  --   

((aa))  ddiisscclloosseess  --   

((ii))  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  sseettttlloorr  oorr  ooff  aannyy  
bbeenneeffiicciiaarryy;;  

((iiii))  tthhee  ttrruusstteeee''ss  ddeelliibbeerraattiioonnss  aass  ttoo  tthhee  
mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  aa  ppoowweerr  oorr  aa  
ddiissccrreettiioonn  wwaass  eexxeerrcciisseedd,,  oorr  aa  dduuttyy  
ccoonnffeerrrreedd  oorr  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  llaaww  oorr  bbyy  
tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaa--   ttiioonnaall  ttrruusstt  
wwaass  ppeerrffoorrmmeedd;;  

((iiiiii))  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  eexxeerrcciissee  
ooff  ssuucchh  ppoowweerr  oorr  ddiissccrreettiioonn  oorr  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  dduuttyy  oorr  tthhee  mmaatteerriiaall  
uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  rreeaassoonn  wwiillll  bbee  oorr  
mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  bbaasseedd;;  

((bb))  rreellaatteess  ttoo  tthhee  eexxeerrcciissee  oorr  pprrooppoosseedd  eexxeerrcciissee  ooff  
ssuucchh  ppoowweerr  oorr  ddiissccrreettiioonn  oorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  
oorr  pprrooppoosseedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ssuucchh  dduuttyy;;  oorr  

((cc))  rreellaatteess  ttoo  oorr  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((22))  AAnn  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  
((11))  mmaayy  bbee  ddiisscclloosseedd  --   

((aa))  wwhheerree  aa  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee  bbyy  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  uunnddeerr    
aa  ttrruusstt  oorr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  cchhaarriittaabbllee  ttrruusstt  bbyy  aa  
cchhaarriittyy  nnaammeedd  iinn  tthhee  cchhaarriittaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall    
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ttrruusstt  aass  bbeenneeffiicciiaarryy,,  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  
ddiisscclloossuurree  ooff  ddooccuummeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ttrruusstt;;  

((bb))  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ppeerrmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
ttrruusstt..  

((33))  TThhee  ccoouurrtt  mmaayy  mmaakkee  aann  oorrddeerr  ffoorr  ddiisscclloossuurree  oorr  
pprroodduuccttiioonn  ooff  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  rreellaattiinngg  ttoo  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aann  iinnqquuiirryy  oorr  ttrriiaall  iinnttoo  oorr  
rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ttrraaffffiicckkiinngg  ooff  nnaarrccoottiiccss  aanndd  ddaannggeerroouuss  ddrruuggss,,  
aarrmmss  ttrraaffffiicckkiinngg  oorr  mmoonneeyy  llaauunnddeerriinngg  oonn  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  
AAttttoorrnneeyy--GGeenneerraall  oonn  pprrooooff  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrtt  tthhaatt  
tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  iiss  bboonnaa  ffiiddee  ssoo  rreeqquuiirreedd..  

((44))  WWhheerree,,  oonn  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  aa  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd,,  tthhee  
ccoouurrtt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  ddiisscclloossuurree  iiss  bboonnaa  ff iiddee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  
tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aannyy  cciivviill  pprroocceeeeddiinnggss,,  tthhee  ccoouurrtt  mmaayy  oorrddeerr  tthhee  
ddiisscclloossuurree  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  oorr  ppaarrtt  ooff  iitt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  
ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt  ttoo  iimmppoossee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
pprrootteeccttiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  ssoo  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  
aabbuussee..  

((55))  WWhheerree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ddooccuummeenntt  iiss  ssttoorreedd  iinn  aa  
ccoommppuutteerr,,  aannyy  ddiisscclloossuurree  oorr  ssuuppppllyy  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  
ddooccuummeenntt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  ccoouurrtt  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((33))  oorr  ((44))  iiff  iitt  iiss  
mmaaddee  iinn  aa  vviissiibbllee,,  lleeggiibbllee  aanndd  ppoorrttaabbllee  ffoorrmm..  

99..((11))  UUnnlleessss  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  ccoonnttaaiinnss  aann  
eexxpprreessss  ppoowweerr  ooff  rreevvooccaattiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  
iirrrreevvooccaabbllee  bbyy  tthhee  sseettttlloorr  oorr  tthhee  sseettttlloorr''ss  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiivvee..  

((22))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  --   

((aa))  aannyy  ootthheerr  llaaww  ooff  SSeeyycchheelllleess  oorr  tthhee  llaaww  ooff  aannyy  
ootthheerr  ccoouunnttrryy;;  oorr  

((bb))  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aa  ttrruusstt  iiss  vvoolluunnttaarryy  aanndd  iiss  eeffffeecctteedd  
wwiitthhoouutt  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  oorr  iiss  mmaaddee  oonn  oorr  ffoorr  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  sseettttlloorr,,  tthhee  ssppoouussee  oorr  cchhiillddrreenn  ooff  
tthhee  sseettttlloorr,,  oorr  aannyy  ooff  tthheemm,,  

aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  nnoott  bbee  vvooiidd  oorr  vvooiiddaabbllee  iinn  tthhee  eevveenntt  
ooff  oorr  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  sseettttlloorr''ss  bbaannkkrruuppttccyy  oorr  lliiqquuiiddaattiioonn  ooff  tthhee  
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sseettttlloorr''ss  pprrooppeerrttyy  oorr  iinn  aannyy  aaccttiioonn  oorr  pprroocceeeeddiinnggss  aaggaaiinnsstt  tthhee  
sseettttlloorr  aatt  tthhee  ssuuiitt  ooff  tthhee  sseettttlloorr''ss  ccrreeddiittoorrss..  

((33))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  tthhee  ccoouurrtt  mmaayy,,  wwhheerree  
iitt  iiss  pprroovveedd  bbeeyyoonndd  rreeaassoonnaabbllee  ddoouubbtt  tthhaatt  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
wwaass  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  iinntteenntt  ttoo  ddeeffrraauudd  ppeerrssoonnss  wwhhoo  wweerree  
ccrreeddiittoorrss  ooff  tthhee  sseettttlloorr  oorr  tthhee  sseettttlloorr  wwaass  iinnssoollvveenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  
wwhheenn  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  wwaass  vveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstteeee,,  ddeeccllaarree  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  vvooiidd  oorr  vvooiiddaabbllee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  ttoo  
ssaattiissffyy  tthhee  ccllaaiimm  ooff  aa  ccrreeddiittoorr..  

((44))  TThhee  oonnuuss  ooff  pprrooooff  ooff  tthhee  iinntteenntt  ttoo  ddeeffaauulltt  uunnddeerr  
ssuubbsseeccttiioonn  ((33))  sshhaallll  rreesstt  oonn  tthhee  ccrreeddiittoorr..  

((55))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  CCiivviill  CCooddee,,  aann  aaccttiioonn  uunnddeerr  
ssuubbsseeccttiioonn  ((33))  sshhaallll  nnoott  lliiee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  aafftteerr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  oorr  
ddiissppoossaall  ooff  tthhee  aasssseettss  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

1100..((11))  IInn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ""ffoorreeiiggnn  rruullee  ooff  ffoorrcceedd  hheeiirrsshhiipp""  
mmeeaannss  aannyy  rruullee  ooff  llaaww  ooff  aa  jjuurriissddiiccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  SSeeyycchheelllleess  
wwhhiicchh,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprrootteecctt  oorr  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  rriigghhttss  ooff  aannyy  
ppeerrssoonn  oorr  ccllaassss  ooff  ppeerrssoonnss  ttoo  iinnhheerriitt,,  ssuucccceeeedd  ttoo  oorr  sshhaarree  iinn  tthhee  
sseettttlloorr''ss  pprrooppeerrttyy  oonn  tthhee  sseettttlloorr''ss  ddeeaatthh,,  ppuurrppoorrttss  ttoo  rreemmoovvee  oorr  
rreessttrriicctt  tthhee  sseettttlloorr''ss  rriigghhtt  ttoo  eennccuummbbeerr,,  aalliieennaattee  oorr  ootthheerrwwiissee  
ddeeaall  iinn  oorr  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  sseettttlloorr  dduurriinngg  
tthhee  sseettttlloorr''ss  lliiffee-- ttiimmee  aanndd  iinncclluuddeess  aannyy  jjuuddiicciiaall  oorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
oorrddeerr  ooff  aa  jjuurriissddiiccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  SSeeyycchheelllleess  iinntteennddeedd  ttoo  
eennffoorrccee  oorr  iimmpplleemmeenntt  aannyy  ssuucchh  rruullee..  

((22))  WWhheerree  aa  ppeerrssoonn  ccrreeaatteess  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  oorr  
mmaakkeess  aannyy  ttrraannssffeerr  oorr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  ttoo  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  --   

((aa))  nneeiitthheerr  tthhee  ttrruusstt  nnoorr  tthhee  ttrraannssffeerr  oorr  ddiissppoossiittiioonn  
sshhaallll  bbee  iinnvvaalliiddaatteedd  bbyy  aannyy  ffoorreeiiggnn  rruullee  ooff  
ffoorrcceedd  hheeiirrsshhiipp,,  oorr  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  
tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ttrruusstt  iiss  uunnkknnoowwnn  ttoo  oorr  nnoott  
aaddmmiitttteedd  bbyy  tthhee  llaaww  ooff  aa  jjuurriissddiiccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  
SSeeyycchheelllleess;;  

((bb))  tthhee  sseettttlloorr  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  hhaadd  
ccaappaacciittyy  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  ttrruusstt  oorr  ttoo  mmaakkee  tthhee  
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ttrraannssffeerr  oorr  ddiissppoossiittiioonn  iiff  tthhee  sseettttlloorr  hhaadd  
ccaappaacciittyy  ttoo  ddoo  ssoo  uunnddeerr  --   

((ii))  tthhee  llaawwss  ooff  SSeeyycchheelllleess;;  

((iiii))  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  oorr  jjuurriissddiiccttiioonn  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  sseettttlloorr  iiss  ddoommiicciilleedd  oorr  ooff  
wwhhiicchh  tthhee  sseettttlloorr  iiss  aa  nnaattiioonnaall;;  oorr  

((iiiiii))  tthhee  pprrooppeerr  llaaww  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  oorr  
ddiissppoossiittiioonn..  

1111..((11))  FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAcctt,,  aanndd  
nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  pprroovviissiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy  iinn  tthhee  llaawwss  ooff  
SSeeyycchheelllleess  oorr  iinn  tthhee  llaaww  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrryy,,  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  
aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  uunnttiill  tthhee  oonnee  hhuunnddrreeddtthh  
aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  iitt  ccaammee  iinnttoo  eexxiisstteennccee  aanndd  wwiillll  
tthheenn  tteerrmmiinnaattee  uunnlleessss  tteerrmmiinnaatteedd  ssoooonneerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  rreelleevvaanntt  
ddiirreeccttiioonn  iinn  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ccrreeaattiinngg  iitt  oorr  ffoorr  ssoommee  ootthheerr  rreeaassoonn..  

((22))  SSuubbsseeccttiioonn  ((11))  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  aa  cchhaarriittaabbllee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  oorr  ttoo  aa  ppuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  bbootthh  ooff  
wwhhiicchh  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  wwiitthhoouutt  aannyy  ttiimmee  lliimmiittaattiioonn..  

1122..  AA  ddiirreeccttiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  ffoorr  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  iinnccoommee  iiss  vvaalliidd  ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  wwiitthhiinn  
tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt..  

1133..((11))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  pprroovviissiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy  
iinn  tthhee  llaawwss  ooff  SSeeyycchheelllleess  oorr  tthhee  llaawwss  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrryy,,  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  cchhaarriittaabbllee  wwhheerree  tthhee  
ttrruusstt  hhaass  aass  iittss  mmaaiinn  ppuurrppoossee  oorr  oobbjjeecctt  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  --   

((aa))  tthhee  rreelliieeff  ooff  ppoovveerrttyy;;  

((bb))  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn;;  

((cc))  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  rreelliiggiioonn;;  

((dd))  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  iinn  
ggeenneerraall..  
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((22))  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  
tthhee  oobbjjeeccttss  oorr  ppuurrppoosseess  sseett  oouutt  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  sshhaallll  bbee  
ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  cchhaarriittaabbllee  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhaatt  --   

((aa))  tthhee  oobbjjeecctt  oorr  ppuurrppoossee  mmaayy  nnoott  bbee  ooff  aa  ppuubblliicc  
nnaattuurree  oorr  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ppuubblliicc,,  bbuutt  mmaayy  
bbeenneeffiitt  aa  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  oorr  mmeemmbbeerrss  ooff  
tthhee  ppuubblliicc,,  oorr  tthhaatt  iitt  mmaayy  aallssoo  bbeenneeffiitt  pprriivvaatteellyy  
oonnee  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  oorr  oobbjjeeccttss  wwiitthhiinn  aa  ccllaassss  
ooff  ppeerrssoonnss  oorr  oobbjjeeccttss;;    

((bb))  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  lliiaabbllee  ttoo  bbee  mmooddiiffiieedd  oorr  
tteerrmmiinnaatteedd  wwhheetthheerr  bbyy  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aa  ppoowweerr  
ooff  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  aasssseettss;;  

((cc))  tthhee  ttrruusstteeee  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ttoo  aannyy  cchhaarriittyy  oorr  
ootthheerr  bbeenneeffiicciiaarryy  ooff  tthhee  ttrruusstt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  
eexxcceeeeddiinngg  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  

((dd))  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  bbee  ddiissccrreettiioonnaarryy;;  oorr  

((ee))  tthhee  cchhaarriittaabbllee  oobbjjeeccttss  aarree  ppuurrssuueedd  iinn  
SSeeyycchheelllleess  oorr  eellsseewwhheerree..  

1144..((11))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  llaaww  ooff  
SSeeyycchheelllleess  oorr  ooff  tthhee  llaaww  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrryy,,  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  ootthheerr  tthhaann  aa  ttrruusstt  wwiitthh  bbeenneeffiicciiaarriieess  bbeeiinngg  --   

((aa))  ppaarrttiiccuullaarr  nnaattuurraall  ppeerrssoonnss  oorr  bbooddiieess  ccoorrppoorraattee  
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  aasscceerrttaaiinnaabbllee;;  

((bb))  ssoommee  aaggggrreeggaattee  ooff  nnaattuurraall  ppeerrssoonnss  oorr  bbooddiieess  
ccoorrppoorraattee  aasscceerrttaaiinneedd  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  ssoommee  
ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp,,  

sshhaallll  bbee  aa  ppuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((22))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  llaawwss  ooff  
SSeeyycchheelllleess  oorr  iinn  tthhee  llaawwss  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrryy,,  aa  ppuurrppoossee  
iinntteerrnnaattiioonnaall    ttrruusstt  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  bbee  vvaalliidd  aanndd  
eennffoorrcceeaabbllee..  
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((33))  TThhee  tteerrmmss  ooff  aa  ppuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  
aa  ppeerrppeettuuaall  ttrruusstt,,  oorr  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  tteerrmmiinnaatteedd,,  sshhaallll  --   

((aa))  ssppeecciiffyy  tthhee  eevveennttss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ttrruusstt  
tteerrmmiinnaatteess;;  aanndd  

((bb))  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ooff  tthhee  nneett  aasssseettss  ooff  
tthhee  ttrruusstt  uuppoonn  tteerrmmiinnaattiioonn..  

((44))  AA  ppuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  
sseettttlloorr  oorr  tthhee  sseettttlloorr''ss  ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee  oorr  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  
ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  iinnssttrruummeenntt  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  ttrruusstt  aass  bbeeiinngg  tthhee  
ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  ttoo  eennffoorrccee  tthhee  ttrruusstt..  

  

PPAARRTT  IIIIII  
CCRREEAATTIIOONN  OOFF  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  TTRRUUSSTTSS  

1155..((11))  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  --   

((aa))  mmaayy  bbee  ccrreeaatteedd  bbyy  aann  oorraall  ddeeccllaarraattiioonn,,  oorr  bbyy  
aann  iinnssttrruummeenntt  iinn  wwrriittiinngg,,  aa  wwiillll  oorr  ccooddiicciill;;  

((bb))  sshhaallll  nnoott  bbee  eennffoorrcceeaabbllee  uunnlleessss  tthheerree  iiss  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  iitt  aa  rreeggiisstteerreedd  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt..  

((22))  TThhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  rreessuullttiinngg,,  iimmpplliieedd  oorr  
ccoonnssttrruuccttiivvee  ttrruussttss..  

1166..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  44((33)),,  aannyy  pprrooppeerrttyy  ootthheerr  tthhaann  
pprrooppeerrttyy  ssiittuuaatteedd  iinn  SSeeyycchheelllleess  mmaayy  bbee  hheelldd  oonn  ttrruusstt..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  aacccceepptt  pprrooppeerrttyy  
ttoo  bbee  hheelldd  oonn  ttrruusstt  oorr  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ffrroomm  
aannyy  ppeerrssoonn  nnoott  bbeeiinngg  aa  rreessiiddeenntt..  

((33))  AA  bbeenneeffiicciiaall  iinntteerreesstt  mmaayy  bbee  hheelldd  oonn  ttrruusstt..  

1177..((11))  AA  bbeenneeffiicciiaarryy  sshhaallll  bbee  --   

((aa))  iiddeennttiiffiiaabbllee  bbyy  nnaammee;;  oorr  

((bb))  aasscceerrttaaiinnaabbllee  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  --   
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((ii))  aa  ccllaassss;;  oorr  

((iiii))  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  lliivviinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  
ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt  oorr  aatt  tthhee  ttiimmee  bbyy  
rreeffeerreennccee  ttoo  wwhhiicchh,,  uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  
tthhee  ttrruusstt,,  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ccllaassss  aarree  ttoo  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd..  

((22))  TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  --   

((aa))  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  aa  ppeerrssoonn  aass  
bbeenneeffiicciiaarryy,,  oorr  ffoorr  tthhee  eexxcclluussiioonn  ffrroomm  bbeenneeffiitt  ooff  
aa  bbeenneeffiicciiaarryy;;  

((bb))  iimmppoossee  aann  oobblliiggaattiioonn  uuppoonn  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  aass  aa  
ccoonnddiittiioonn  ooff  bbeenneeffiitt..  

((33))  AA  sseettttlloorr  oorr  ttrruusstteeee  ooff  aa  ttrruusstt  mmaayy  aallssoo  bbee  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  
bbuutt  sshhaallll  nnoott,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonnss  2211,,  5555((33))  aanndd  5577  aatt  aannyy  ttiimmee  
bbee  tthhee  ssoollee  bbeenneeffiicciiaarryy  ooff  tthhee  ttrruusstt..  

1188..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  
bbeenneeffiicciiaarryy  mmaayy  ddiissccllaaiimm  aann  iinntteerreesstt  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  iitt,,  wwhheetthheerr  
oorr  nnoott  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  hhaass  rreecceeiivveedd  aannyy  bbeenneeffiitt  ffrroomm  iitt..  

((22))  AA  ddiissccllaaiimmeerr  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  mmaayy  --   

((aa))  bbee  tteemmppoorraarryy;;  aanndd  

((bb))  wwhheerree  tthhee  ddiissccllaaiimmeerr  ssoo  pprroovviiddeess,,  bbee  rreevvookkeedd  
iinn  tthhee  mmaannnneerr  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  ssppeecciiffiieedd  iinn  
tthhee  ddiissccllaaiimmeerr..  

((33))  AA  ddiissccllaaiimmeerr  sshhaallll  nnoott  bbee  eeffffeeccttiivvee  uunnttiill  rreecceeiivveedd  bbyy  aa  
ttrruusstteeee..  

1199..  TThhee  iinntteerreesstt  ooff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  sshhaallll  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  
bbeenneeffiicciiaarryy''ss  mmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  aanndd  aass  ssuucchh  mmaayy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  bbee  ssoolldd,,  pplleeddggeedd,,  cchhaarrggeedd,,  
ttrraannssffeerrrreedd  oorr  ootthheerrwwiissee  ddeeaalltt  wwiitthh..  
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2200..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonnss  ((22))  aanndd  ((33))  aanndd  ttoo  tthhiiss  AAcctt,,  
aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  vvaalliidd  aanndd  eennffoorrcceeaabbllee  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  tteerrmmss..  

((22))  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  iinnvvaalliidd  aanndd  uunneennffoorrcceeaabbllee  
wwhheerree  --   

((aa))  iitt  hhaass  nnoo  bbeenneeffiicciiaarryy  iiddeennttiiffiiaabbllee  oorr  
aasscceerrttaaiinnaabbllee  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177((11)),,  uunnlleessss  iitt  iiss  aa  
cchhaarriittaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  oorr  aa  ppuurrppoossee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((bb))  iitt  aapppplliieess  oorr  ppuurrppoorrttss  ttoo  aappppllyy  ttoo  pprrooppeerrttyy  
ssiittuuaatteedd  iinn  SSeeyycchheelllleess;;  

((cc))  tthhee  ccoouurrtt  ddeeccllaarreess  tthhaatt  --   

((ii))  iitt  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  dduurreessss,,  ffrraauudd,,  
mmiissttaakkee,,  iinnfflluueennccee,,  mmiissrreepprreesseennttaattiioonn,,  
oorr  iinn  bbrreeaacchh  ooff  ffiidduucciiaarryy  dduuttyy;;  

((iiii))  iitt  iiss  iimmmmoorraall;;  

((iiiiii))  iittss  tteerrmmss  aarree  ssoo  uunncceerrttaaiinn  tthhaatt  iittss  
ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  rreennddeerreedd  iimmppoossssiibbllee;;  oorr  

((iivv))  tthhee  sseettttlloorr  wwaass,,  aatt  tthhaatt  ttiimmee  ooff  iittss  
ccrreeaattiioonn,,  iinnccaappaabbllee  ooff  ccrreeaattiinngg  ssuucchh  aa  
ttrruusstt..  

((33))  WWhheerree  ssoommee  ooff  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aarree  
iinnvvaalliidd  bbuutt  ootthheerrss  aarree  nnoott  --   

((aa))  iinn  ccaassee  tthhee  tteerrmmss  ccaannnnoott  bbee  sseeppaarraatteedd,,  tthhee  ttrruusstt  
sshhaallll  bbee  iinnvvaalliidd;;  

((bb))  iinn  ccaassee  tthhee  tteerrmmss  ccaann  bbee  sseeppaarraatteedd,,  tthhee  ccoouurrtt  
mmaayy  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  ttrruusstt  iiss  vvaalliidd  aass  ttoo  tthhee  
tteerrmmss  wwhhiicchh  aarree  vvaalliidd..  

((44))  WWhheerree  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  ppaarrttiiaallllyy  iinnvvaalliidd,,  tthhee  
ccoouurrtt  mmaayy  ddeeccllaarree  wwhhaatt  pprrooppeerrttyy  iiss  aanndd  wwhhaatt  pprrooppeerrttyy  iiss  nnoott  ttoo  
bbee  hheelldd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttrruusstt..  
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((55))  AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  mmaayy  bbee  
mmaaddee  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstt..  

2211..  AAnnyy  pprrooppeerrttyy  aass  ttoo  wwhhiicchh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  
iinnvvaalliidd  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannyy  oorrddeerr  ooff  tthhee  ccoouurrtt  mmaaddee  uunnddeerr  
sseeccttiioonn  2200,,  bbee  hheelldd  bbyy  tthhee  ttrruusstteeeess  iinn  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  sseettttlloorr  
aabbssoolluutteellyy  oorr,,  iiff  tthhee  sseettttlloorr  iiss  ddeeaadd,,  ffoorr  tthhee  sseettttlloorr''ss  ppeerrssoonnaall  
rreepprreesseennttaattiivvee..  

PPAARRTT  IIVV  
AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  AANNDD  DDIISSCCHHAARRGGEE  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

..2222..((11))  UUnnlleessss  iitt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  aa  ccoorrppoorraattee  
ttrruusstteeee,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttrruusstteeeess  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  nnoott  
bbee  lleessss  tthhaann  ttwwoo..  

((22))  AA  ttrruusstt  sshhaallll  nnoott  bbee  iinnvvaalliidd  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt  --   

((aa))  iitt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  ttrruusstteeee  oorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
ttrruusstteeeess  iiss  lleessss  tthhaann  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssuubbsseeccttiioonn  
((11))  oorr  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((bb))  iitt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  ttrruusstteeee  wwhhoo  iiss  rreessiiddeenntt  iinn  
SSeeyycchheelllleess..  

((33))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  wwhheerree  
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttrruusstteeeess  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  nnuummbbeerr  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  
nneecceessssaarryy  nnuummbbeerr  ooff  aaddddiittiioonnaall  ttrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  sseeccttiioonn  2233..  

((44))  UUnnttiill  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ttrruusstteeeess  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  
oorr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  rreeaacchheedd,,  tthhee  eexxiissttiinngg  
ttrruusstteeee  ooff  aa  ttrruusstt  sshhaallll  aacctt  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprreesseerrvviinngg  tthhee  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

2233..((11))  WWhheerree  tthhee  tteerrmmss  ooff  aa  ttrruusstt  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  
pprroovviissiioonn  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  ttrruusstteeee,,  tthhee  
aaddddiittiioonnaall  ttrruusstteeee  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  
oorrddeerr  sseett  oouutt  hheerreeuunnddeerr  --   

((aa))  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ttrruusstteeee;;  

((bb))  tthhee  llaasstt  rreemmaaiinniinngg  ttrruusstteeee;;  
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((cc))  tthhee  ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee  oorr  lliiqquuiiddaattoorr  ooff  tthhee  
llaasstt  rreemmaaiinniinngg  ttrruusstteeee;;  oorr  

((dd))  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  
iinn  ppaarraaggrraapphhss  ((aa))  ttoo  ((cc))  bbyy  tthhee  ccoouurrtt,,  oonn  
aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd..  

((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  
aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  hhaass  tthhee  ssaammee  ffuunnccttiioonnss,,  aanndd  mmaayy  
aacctt  iinn  aallll  rreessppeeccttss,,  aass  iiff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aann  oorriiggiinnaall  
aappppooiinnttmmeenntt..  

((33))  AA  ttrruusstteeee  wwiitthh  ppoowweerr  ttoo  aappppooiinntt  aa  nneeww  oorr  aaddddiittiioonnaall  
ttrruusstteeee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  eexxeerrcciissee  tthhee  ppoowweerr  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  
ooffffiiccee  bbyy  tthhee  ccoouurrtt..  

((44))  OOnn  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  nneeww  oorr  aaddddiittiioonnaall  ttrruusstteeee,,  
aannyytthhiinngg  mmaayy  bbee  ddoonnee  wwhhiicchh  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  vveesstt  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  ttrruusstteeee  jjooiinnttllyy  wwiitthh  aa  ccoo-- ttrruusstteeee..  

2244..((11))  AA  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  aass  ttrruusstteeee  mmaayy  rreeffuussee  tthhee  
aappppooiinnttmmeenntt,,  bbuutt  tthhee  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  aacccceepptteedd  
iitt  iiff  tthhee  ppeerrssoonn  kknnoowwiinnggllyy  iinntteerrmmeeddddlleess  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  oorr  iittss  aaffffaaiirrss..  

((22))  AA  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  aass  ttrruusstteeee  mmaayy,,  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  ooff  
bbeeiinngg  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  --   

((aa))  ddiissccllaaiimm  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  bbyy  nnoottiiccee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  
tthhee  sseettttlloorr  oorr  ttoo  tthhee  ootthheerr  ttrruusstteeeess;;  oorr  

((bb))  wwhheerree  tthhee  sseettttlloorr  iiss  ddeeaadd  oorr  ccaannnnoott  bbee  ffoouunndd,,  
aanndd  tthheerree  aarree  nnoo  ootthheerr  ttrruusstteeeess,,  aappppllyy  ttoo  tthhee  
ccoouurrtt  ffoorr  rreelliieeff  ffrroomm  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt,,  
wwhheerreeuuppoonn  tthhee  ccoouurrtt  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  oorrddeerr  aass  
iitt  tthhiinnkkss  ffiitt..  

((33))  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ddiissccllaaiimm  aann  aappppooiinnttmmeenntt  aass  
ttrruusstteeee  oorr  ttoo  aappppllyy  ffoorr  rreelliieeff  wwiitthhiinn  tthhaatt  ttiimmee  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  
((22))  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  aacccceepptteedd  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt..  

2255..((11))  AA  ttrruusstteeee,,  ootthheerr  tthhaann  aa  ssoollee  ttrruusstteeee,,  mmaayy  rreessiiggnn  
bbyy  ddeelliivveerriinngg  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  rreessiiggnnaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoo-- ttrruusstteeeess  
ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  
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((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  aa  rreessiiggnnaattiioonn  sshhaallll  ttaakkee  
eeffffeecctt  uuppoonn  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  nnoottiiccee..  

((33))  AA  rreessiiggnnaattiioonn  --   

((aa))  ggiivveenn  ttoo  ffaacciilliittaattee  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt;;  oorr  

((bb))  wwhhiicchh  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  tthheerree  bbeeiinngg  nnoo  ttrruusstteeee  oorr  
lleessss  tthhaann  tthhee  nnuummbbeerr  rreeqquuiirreedd  bbyy  sseeccttiioonn  2222;;  

sshhaallll  hhaavvee  nnoo  eeffffeecctt..  

((44))      AA  ppeerrssoonn  sshhaallll  cceeaassee  ttoo  bbee  aa  ttrruusstteeee  iimmmmeeddiiaatteellyy  
uuppoonn  --   

((aa))  rreemmoovvaall  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  ccoouurrtt;;  

((bb))  rreessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  ttaakkiinngg  eeffffeecctt;;  oorr  

((cc))  tthhee  ccoommiinngg  iinnttoo  eeffffeecctt  ooff,,  oorr  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aa  
ppoowweerr  uunnddeerr,,  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  uunnddeerr  oorr  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrssoonn  iiss  rreemmoovveedd  
ffrroomm,,  oorr  ootthheerrwwiissee  cceeaasseess  ttoo  hhoolldd  ooffffiiccee..  

((55))  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  cceeaasseess  ttoo  bbee  aa  ttrruusstteeee  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  
sshhaallll  ddoo  eevveerryytthhiinngg  nneecceessssaarryy  ttoo  vveesstt  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  
nneeww  oorr  ccoonnttiinnuuiinngg  ttrruusstteeeess..  

((66))  SSuubbsseeccttiioonnss  ((11))  aanndd  ((22))  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
ttrruusstt..  

PPAARRTT  VV  
DDUUTTIIEESS  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

2266..((11))  AA  ppeerrssoonn  sshhaallll  iinn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnss  
ooff  aa  ttrruusstteeee  oobbsseerrvvee  tthhee  uuttmmoosstt  ggoooodd  ffaaiitthh  aanndd  aacctt  --   

((aa))  wwiitthh  dduuee  ddiilliiggeennccee;;  

((bb))  wwiitthh  ccaarree  aanndd  pprruuddeennccee;;  aanndd  

((cc))  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  tthhee  aabbiilliittyy  aanndd  sskkiillll  ooff  tthhee  ppeerrssoonn..  
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((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  AAcctt,,  aa  ttrruusstteeee  sshhaallll  eexxeeccuuttee  aanndd  
aaddmmiinniisstteerr  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aanndd  eexxeerrcciissee  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  
tthhee  ooffffiiccee  ooff  ttrruusstteeee  --   

((aa))  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  

((bb))  oonnllyy  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess  oorr  iinn  tthhee  
ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ttrruusstt..  

2277..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  AAcctt  aanndd  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  sshhaallll  --   

((aa))  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  iiss  hheelldd  bbyy  oorr  
vveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstteeee,,  oorr  hheelldd  bbyy  aa  nnoommiinneeee  oonn  
tthhee  ttrruusstteeee''ss  bbeehhaallff,,  oorr  iiss  ootthheerrwwiissee  uunnddeerr  tthhee  
ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ttrruusstteeee;;  aanndd  

((bb))  pprreesseerrvvee  aanndd  eennhhaannccee  ssoo  ffaarr  aass  iiss  rreeaassoonnaabbllee,,  
tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

2288..    AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  nnoott  --   

((aa))  ddeerriivvee,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  aannyy  pprrooffiitt  ffrroomm  
tthhee  ttrruusstteeeesshhiipp;;  

((bb))  ccaauussee  oorr  ppeerrmmiitt  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ttoo  ddeerriivvee  
ssuucchh  pprrooffiitt;;  oorr  

((cc))  oonn  tthhee  ttrruusstteeee''ss  oowwnn  aaccccoouunntt  eenntteerr  iinnttoo  aannyy  
ttrraannssaaccttiioonn  wwiitthh  aa  ccoo-- ttrruusstteeee,,  oorr  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy,,  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aannyy  ssuucchh  
pprrooffiitt  eexxcceepptt  --   

((ii))  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ccoouurrtt;;  

((iiii))  aass  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhiiss  AAcctt;;  oorr  

((iiiiii))  aass  eexxpprreessssllyy  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  
tthhee  ttrruusstt..  

2299..    AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  kkeeeepp  aaccccuurraattee  aaccccoouunnttss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  
tthhee  ttrruusstteeeesshhiipp..  
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3300..    AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  kkeeeepp  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhee  
ttrruusstteeee''ss  oowwnn  pprrooppeerrttyy  aanndd  sseeppaarraatteellyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  ffrroomm  aannyy  
ootthheerr  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ttrruusstt..  

3311..    SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  
sshhaallll,,  aatt  aallll  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmeess,,  aatt  tthhee  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ooff  aannyy  
bbeenneeffiicciiaarryy  ((iinncclluuddiinngg  aannyy  cchhaarriittyy  nnaammeedd  iinn  tthhee  ttrruusstt))  oorr  ooff  tthhee  
sseettttlloorr,,  pprroovviiddee  ffuullll  aanndd  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ttoo  tthhee  ssttaattee  aanndd  
aammoouunntt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

3322..((11))    AAllll  tthhee  ttrruusstteeeess  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll,,  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  jjooiinn  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  
ttrruusstt..  

((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  nnoo  ffuunnccttiioonn  ccoonnffeerrrreedd  oonn  
ttrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  eexxeerrcciisseedd  uunnlleessss  aallll  tthhee  ttrruusstteeeess  aaggrreeee  oonn  iittss  
eexxeerrcciissee..  

((33))  TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  eemmppoowweerr  tthhee  
ttrruusstteeeess  ttoo  aacctt  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy..  

((44))  AA  ttrruusstteeee  wwhhoo  ddiisssseennttss  ffrroomm  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  
mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  ttrruusstteeee''ss  ddiisssseenntt  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg..  

3333..((11))  WWhheerree  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  hhaass  mmoorree  tthhaann  oonnee  
bbeenneeffiicciiaarryy,,  ppuurrppoossee  oorr  cchhaarriittyy,,  tthhee  ttrruusstteeeess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aanndd  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  sshhaallll  bbee  
iimmppaarrttiiaall  aanndd,,  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  mmaaiinnttaaiinn  eeqquuaalliittyy  
aammoonngg  bbeenneeffiicciiaarriieess,,  ppuurrppoosseess  oorr  cchhaarriittiieess,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

((22))  SSuubbsseeccttiioonn  ((11))  ddooeess  nnoott  pprreejjuuddiiccee  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aa  
ddiissccrreettiioonn  ccoonnffeerrrreedd  uuppoonn  aa  ttrruusstteeee  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

PPAARRTT  VVII  
GGEENNEERRAALL  PPOOWWEERRSS  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

3344..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  AAcctt  aanndd  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  hhaass,,  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy,,  aallll  tthhee  ppoowweerrss  ooff  aa  bbeenneeffiicciiaall  oowwnneerr..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  eexxeerrcciissee  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  
ttrruusstteeee  oonnllyy  iinn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess  oorr  ooff  tthhee  
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ppuurrppoossee  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt..  

3355..  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd  aass  ttrruusstteeee..  

3366..((11))  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  ccoonnssuulltt  pprrooffeessssiioonnaall  ppeerrssoonnss  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((22))  TThhee  tteerrmmss  ooff    tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  
ttrruusstteeee  ttoo  ccoonnssuulltt  oorr  oobbttaaiinn  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn  
bbeeffoorree  eexxeerrcciissiinngg  aannyy  ffuunnccttiioonn..  

((33))  AA  ppeerrssoonn  sshhaallll  nnoott,,  bbyy  vviirrttuuee  ooff  bbeeiinngg  ssoo  ccoonnssuulltteedd  oorr  
ggiivviinngg  oorr  rreeffuussiinngg  ssuucchh  ccoonnsseenntt,,  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ttrruusstteeee..  

3377..((11))    AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  nnoott  ddeelleeggaattee  aannyy  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  
ooffffiiccee  ooff  ttrruusstteeee  uunnlleessss  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhiiss  AAcctt  oorr  bbyy  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((22))  EExxcceepptt  wwhheerree  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
ootthheerrwwiissee  pprroovviiddee,,  aa  ttrruusstteeee  mmaayy  --   

((aa))  ddeelleeggaattee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
ttoo,,  aanndd  aappppooiinntt,,  iinnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeerrss  wwhhoomm  
tthhee  ttrruusstteeee  rreeaassoonnaabbllyy  ccoonnssiiddeerrss  ttoo  bbee  
ccoommppeetteenntt  aanndd  qquuaalliiffiieedd  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  
iinnvveessttmmeenntt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy;;  

((bb))  aappppooiinntt  pprrooffeessssiioonnaall  ppeerrssoonnss  ttoo  aacctt  iinn  rreellaattiioonn  
ttoo  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  oorr  ttoo  hhoolldd  aannyy  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy;;  aanndd  

((cc))  aauutthhoorriissee  aannyy  ssuucchh  mmaannaaggeerr  oorr  ppeerrssoonn  ttoo  rreettaaiinn  
aannyy  ccoommmmiissssiioonn  oorr  ootthheerr  ppaayymmeenntt  uussuuaallllyy  
ppaayyaabbllee  ffoorr  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  
rreennddeerreedd..  

((33))  AA  ttrruusstteeee  wwhhoo  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  mmaakkeess  oorr  ppeerrmmiittss  tthhee  
ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  aa  ddeelleeggaattiioonn  oorr  aappppooiinnttmmeenntt  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  
((22)),,  sshhaallll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  lloossss  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  oorr  aappppooiinnttmmeenntt..  

3388..((11))  UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  mmaayy  ddeelleeggaattee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  
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eexxcceeeeddiinngg  1122  mmoonntthhss  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ttrruusstt  oorr  ffuunnccttiioonn  
vveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstteeee  eeiitthheerr  aalloonnee  oorr  jjooiinnttllyy  aass  ttrruusstteeee..  

((22))  AA  ddeelleeggaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg            
aanndd  --   

((aa))  iinn  ccaassee  tthhee  ddeelleeggaattoorr  iiss  aann  iinnddiivviidduuaall,,  sshhaallll  bbee  
ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ddeelleeggaattoorr  iinn  pprreesseennccee  ooff  aa  
wwiittnneessss  wwhhoo  sshhaallll  aallssoo  ssiiggnn;;  

((bb))  iinn  ccaassee  tthhee  ddeelleeggaattoorr  iiss  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee,,  sshhaallll  
bbee  ssiiggnneedd  aanndd  sseeaalleedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  
rruulleess  oorr  iittss  aarrttiicclleess  ooff  aassssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  bbooddyy  
ccoorrppoorraattee..  

((33))  WWiitthhiinn  77  ddaayyss  ooff  ssiiggnniinngg  aa  ddeelleeggaattiioonn  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  
((22)),,  tthhee  ddeelleeggaattoorr  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ttoo--   

((aa))  eevveerryy  ootthheerr  ppeerrssoonn  wwhhoo  uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  hhaass  ppoowweerr  eeiitthheerr  aalloonnee  oorr  
jjooiinnttllyy  ttoo  aappppooiinntt  aa  nneeww  ttrruusstteeee;;  aanndd  

((bb))  eevveerryy  ccoo-- ttrruusstteeee..  

((44))  TThhee  nnoottiiccee  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((33))  sshhaallll  ssttaattee  --   

((aa))  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  aanndd  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  
ddeelleeggaattiioonn;;  

((bb))  tthhee  nnaammee  aanndd  tthhee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteeee;;  

((cc))  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  ddeelleeggaattiinngg  tthhee  ttrruusstt  oorr  tthhee  
ffuunnccttiioonn;;  

((dd))  tthhee  ttrruusstt  oorr  tthhee  ffuunnccttiioonn  ddeelleeggaatteedd..  

((55))  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  ddeelleeggaattee  tthhee  ttrruusstt  oorr  ffuunnccttiioonn  ttoo  aannyy  
ppeerrssoonn  qquuaalliiffiieedd  ttoo  aacctt  aass  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  ootthheerr  
tthhaann  ttoo  tthhee  oonnllyy  ootthheerr  ccoo-- ttrruusstteeee  ooff  tthhee  ddeelleeggaattoorr..  

((66))  AA  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ddeelleeggaatteeee  mmaayy  nnoott  rreellyy  
oonn  aa  ffaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  ssuubbsseeccttiioonnss  ((33))  aanndd  ((44))  iinn  oorrddeerr  ttoo  
iinnvvaalliiddaattee  aannyytthhiinngg  ddoonnee  bbyy  tthhee  ddeelleeggaatteeee..  
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((77))  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ttrruusstt  oorr  ffuunnccttiioonn  
ddeelleeggaatteedd,,  tthhee  ddeelleeggaatteeee  mmaayy  eexxeerrcciissee  aannyy  ffuunnccttiioonn  ccoonnffeerrrreedd  
oonn  tthhee  ddeelleeggaattoorr  aass  ttrruusstteeee  bbyy  llaaww  oorr  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  
ootthheerr  tthhaann  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ddeelleeggaattee  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn..  

3399..((11))  EExxcceepptt  --   

((aa))  wwhheerree  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
eexxpprreessssllyy  ssoo  pprroovviiddee;;  

((bb))  wwiitthh  tthhee  ccoonnsseenntt  iinn  wwrriittiinngg  ooff  eevveerryy  bbeenneeffii--   
cciiaarryy;;  oorr  

((cc))  bbyy  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  ccoouurrtt,,  

aa  ttrruusstteeee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  sseerrvviicceess  
pprroovviiddeedd  aass  aa  ttrruusstteeee..  

((22))  AAllll  eexxppeennsseess  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  pprrooppeerrllyy  iinnccuurrrreedd  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  bbee  ppaaiidd  oouutt  ooff  tthhee  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

((33))  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ffrroomm  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ffoorr  aallll  eexxppeennsseess  dduullyy  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  ttrruusstteeee  iinn  
tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  ttrruusstteeee..  

4400..((11))    TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  eemmppoowweerr  aa  
ttrruusstteeee  ttoo  aapppprroopprriiaattee  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  
aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  aanndd  aappppllyy  iitt  iinn  oorr  ttoowwaarrddss  
ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  lliiaabbiilliittiieess  ooff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy..  

((22))  TThhee  ttrruusstteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  vvaalluuee  aanndd  
ddeecciiddee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  mmaayy  bbee  ssoo  
aapppprroopprriiaatteedd..  

4411..    AA  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  mmaayy    --   

((aa))  aacctt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  bbyy  
aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  iittss  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  oorr  ootthheerr  
ggoovveerrnniinngg  bbooddyy;;  oorr  

((bb))  ffoolllloowwiinngg  aa  rreessoolluuttiioonn  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ppaarraaggrraapphh  
((aa))  aappppooiinntt  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  iittss  ooffffiicceerr  oorr  
eemmppllooyyeeee  ttoo  aacctt  oonn  iittss  bbeehhaallff  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  
wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  
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4422..    SSuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  88,,  oorr  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aanndd  ttoo  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  ccoouurrtt,,  aa  ttrruusstteeee  sshhaallll  
nnoott  ddiisscclloossee  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  rreevveeaall--   

((aa))  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  aass  ttoo  hhooww  tthhee  ttrruusstteeee  sshhoouulldd  
eexxeerrcciissee  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  ttrruusstteeee;;  

((bb))  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  aannyy  ddeecciissiioonn  mmaaddee  iinn  tthhee  
eexxeerrcciissee  ooff  tthhoossee  ffuunnccttiioonnss;;  

((cc))  aannyy  mmaatteerriiaall  uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  aa  ddeecciissiioonn  wwaass  oorr  
mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  bbaasseedd..  

PPAARRTT  VVIIII  
LLIIAABBIILLIITTYY  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

4433..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  AAcctt  aanndd  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aa  ttrruusstteeee  wwhhoo  ccoommmmiittss  oorr  ccoonnccuurrss  iinn  aa  
bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  --   

((aa))  aannyy  lloossss  oorr  ddeepprreecciiaattiioonn  iinn  vvaalluuee  ooff  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  bbrreeaacchh;;  aanndd  

((bb))  aannyy  pprrooffiitt  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  aaccccrruueedd  ttoo  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  hhaadd  tthheerree  bbeeeenn  nnoo  bbrreeaacchh..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  nnoott  sseett  ooffff  aa  pprrooffiitt  aaccccrruuiinngg  ffrroomm  oonnee  
bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  aaggaaiinnsstt  aa  lloossss  oorr  ddeepprreecciiaattiioonn  iinn  vvaalluuee  rreessuullttiinngg  
ffrroomm  aannootthheerr..  

((33))  WWhheerree  ttrruusstteeeess  aarree  lliiaabbllee  ffoorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt,,  tthheeyy  aarree  
lliiaabbllee  jjooiinnttllyy  aanndd  sseevveerraallllyy..  

((44))  NNootthhiinngg  iinn  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  
rreelliieevvee  aa  ttrruusstteeee  ooff  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  
ffrraauudd,,  wwiillffuull  mmiissccoonndduucctt  oorr  ggrroossss  nneegglliiggeennccee  ooff  tthhee  ttrruusstteeee..  

4444..((11))  AA  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  nnoott  lliiaabbllee  
ffoorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  ccoommmmiitttteedd  bbyy  --   

((aa))  aannootthheerr  ppeerrssoonn  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttrruusstteeee''ss  
aappppooiinnttmmeenntt;;  

((bb))  aa  ccoo-- ttrruusstteeee  uunnlleessss  --   
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((ii))  tthhee  ttrruusstteeee  bbeeccoommeess  oorr  oouugghhtt  ttoo  hhaavvee  
bbeeccoommee  aawwaarree  ooff  tthhee  bbrreeaacchh,,  oorr  ooff  tthhee  
iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  ccoo-- ttrruusstteeee  ttoo  ccoommmmiitt  tthhee  
bbrreeaacchh;;  aanndd  

((iiii))  tthhee  ttrruusstteeee  aaccttiivveellyy  ccoonncceeaallss  tthhee  bbrreeaacchh  
oorr  iinntteennttiioonn  oorr  ffaaiillss  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  
ttiimmee  ttoo  ttaakkee  pprrooppeerr  sstteeppss  ttoo  pprrootteecctt  oorr  
rreessttoorree  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  ttoo  pprreevveenntt  
tthhee  bbrreeaacchh..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  wwhhoo  bbeeccoommeess  aawwaarree  ooff  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  ttoo  
wwhhiicchh  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((aa))  aapppplliieess  sshhaallll  ttaakkee  aallll  rreeaassoonnaabbllee  sstteeppss  
ttoo  hhaavvee  tthhee  bbrreeaacchh  rreemmeeddiieedd..  

4455..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  mmaayy  --   

((aa))  rreelliieevvee  aa  ttrruusstteeee  lliiaabbllee  ffoorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  
ffrroomm  ssuucchh  lliiaabbiilliittyy;;  

((bb))  iinnddeemmnniiffyy  aa  ttrruusstteeee  aaggaaiinnsstt  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aa  bbrreeaacchh  
ooff  ttrruusstt;;  

((22))  SSuubbsseeccttiioonn  ((11))  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  iiff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  --   

((aa))  iiss  aa  mmiinnoorr  oorr  aa  ppeerrssoonn  uunnddeerr  lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy;;  

((bb))  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ffuullll  kknnoowwlleeddggee  ooff  aallll  mmaatteerriiaall  
ffaaccttss;;  oorr  

((cc))  iiss  iimmpprrooppeerrllyy  iinndduucceedd  bbyy  tthhee  ttrruusstteeee  ttoo  aacctt  
uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))..  

4466..((11))  AA  ttrruusstteeee  sshhaallll  nnoott,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ffrraauudd,,  bbee  
aaffffeecctteedd  bbyy  nnoottiiccee  ooff  aannyy  iinnssttrruummeenntt,,  mmaatttteerr,,  ffaacctt  oorr  tthhiinngg  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiff  tthhee  ttrruusstteeee  oobbttaaiinneedd  nnoottiiccee  ooff  
iitt  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  ttrruusstteeee  aaccttiinngg  oorr  hhaavviinngg  aacctteedd  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoosseess  ooff  aannootthheerr  ttrruusstt..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  ddiisscclloossee  ttoo  aa  ccoo--
ttrruusstteeee  aannyy  iinntteerreesstt  wwhhiicchh  tthhee  ttrruusstteeee  hhaass  aass  ttrruusstteeee  ooff  aannootthheerr  
ttrruusstt  iiff  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ffoorrmmeerr  ttrruusstt  iiss  ttoo  bbee  
eenntteerreedd  iinnttoo  wwiitthh  tthhee  ttrruusstteeeess  ooff  tthhee  ootthheerr  ttrruusstt..  
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4477..((11))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  ootthheerr  llaaww,,  wwhheerree  iinn  aa  
ttrraannssaaccttiioonn  oorr  mmaatttteerr  aaffffeeccttiinngg  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aa  ppeerrssoonn  
wwhhoo  iiss  aa  ttrruusstteeee  iinnffoorrmmss  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  iiss  aaccttiinngg  
aass  ttrruusstteeee,,  aa  ccllaaiimm  bbyy  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  
ttrraannssaaccttiioonn  oorr  mmaatttteerr  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  eexxtteenndd  
oonnllyy  ttoo  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

((22))  IIff  tthhee  ttrruusstteeee  ffaaiillss  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy  tthhaatt  tthhee  
ttrruusstteeee  iiss  aaccttiinngg  aass  ssuucchh  tthhee  ttrruusstteeee  sshhaallll  --   

((aa))  iinnccuurr  ppeerrssoonnaall  lliiaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy  iinn  
rreessppeecctt  ooff  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  oorr  mmaatttteerr;;  aanndd  

((bb))  hhaavvee  aa  rriigghhtt  ooff  iinnddeemmnniittyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  lliiaabbiilliittyy,,  
uunnlleessss  tthhee  ttrruusstteeee  aacctteedd  iinn  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt..  

((33))  IInn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ""tthhiirrdd  ppaarrttyy""  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  
aa  sseettttlloorr,,  ttrruusstteeee  oorr  bbeenneeffiicciiaarryy  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

4488..((11))  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ddeerriivveess  aa  pprrooffiitt  ffrroomm  aa  bbrreeaacchh  
ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  oorr  wwhhoo  oobbttaaiinnss  pprrooppeerrttyy  oonn  bbrreeaacchh  ooff  
tthhee  ttrruusstt,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ttrruusstteeee  ooff  tthhee  pprrooffiitt  oorr  
pprrooppeerrttyy,,  uunnlleessss  tthhee  ppeerrssoonn  ddeerriivveess  oorr  oobbttaaiinnss  iitt  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  
wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ooff  tthhee  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt..  

((22))  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  bbeeccoommeess  aa  ttrruusstteeee  bbyy  vviirrttuuee  ooff  
ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  sshhaallll  ddeelliivveerr  uupp  tthhee  pprrooffiitt  oorr  pprrooppeerrttyy  ttoo  tthhee  
ppeerrssoonn  pprrooppeerrllyy  eennttiittlleedd  ttoo  iitt..  

((33))  TThhiiss  sseeccttiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcclluuddee  aannyy  ootthheerr  cciirrccuumm--   
ssttaanncceess  iinn  wwhhiicchh  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  ttrruusstt  mmaayy  aarriissee..  

4499..((11))  WWhheerree  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  aa  ttrruusstteeee  rreessiiggnnss  oorr  iiss  
rreemmoovveedd  --   

((aa))  tthhee  ppeerrssoonn  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppaarraaggrraapphh  ((bb)),,  dduullyy  
ssuurrrreennddeerr  aallll  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  hheelldd  bbyy  oorr  vveesstteedd  iinn  
tthhee  ppeerrssoonn  oorr  ootthheerrwwiissee  uunnddeerr  tthhee  ppeerrssoonn''ss  
ccoonnttrrooll;;  

((bb))  tthhee  ppeerrssoonn  mmaayy  rreeqquuiirree  ttoo  bbee  aaffffoorrddeedd  wwiitthh  
rreeaassoonnaabbllee  sseeccuurriittyy  ffoorr  lliiaabbiilliittyy  ((eexxiissttiinngg,,  ffuuttuurree,,  
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ccoonnttiinnggeenntt  oorr  ootthheerrwwiissee))  bbeeffoorree  ssuurrrreennddeerriinngg  
tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

((22))  AA  ttrruusstteeee  wwhhoo  ccoommpplliieess  wwiitthh  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((aa))  sshhaallll  bbee  
rreelliieevveedd  ooff  lliiaabbiilliittyy  ttoo  aannyy  bbeenneeffiicciiaarryy,,  ttrruusstteeee  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn  
iinntteerreesstteedd  uunnddeerr  tthhee  ttrruusstt  ffoorr  aannyy  aacctt  oorr  oommiissssiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  
tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  ttoo  tthhee  ttrruusstteeee''ss  eexxcceepptt  aannyy  lliiaabbiilliittyy  --   

((aa))  aarriissiinngg  ffrroomm  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  
ttrruusstteeee  ((oorr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccoorrppoorraattee  ttrruusstteeee,,  
aannyy  ooff  iittss  ooffffiicceerrss  oorr  eemmppllooyyeeeess))  wwaass  aa  ppaarrttyy  
oorr  wwaass  pprriivvyy;;  

((bb))  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  aaccttiioonn  ttoo  rreeccoovveerr  ffrroomm  tthhee  
ttrruusstteeee  ((oorr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccoorrppoorraattee  ttrruusstteeee,,  
aannyy  ooff  iittss  ooffffiicceerrss  oorr  eemmppllooyyeeeess))  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
oorr  tthhee  pprroocceeeeddss  tthheerreeooff  iinn  tthhee  ttrruusstteeee''ss  
ppoosssseessssiioonn..  

PPAARRTT  VVIIIIII  
PPRROOTTEECCTTIIVVEE  TTRRUUSSTTSS,,  CCLLAASSSS  IINNTTEERREESSTTSS    

AANNDD  EEXXEERRCCIISSEE  OOFF  CCEERRTTAAIINN  PPOOWWEERRSS  

5500..    TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  mmaakkee  tthhee  iinntteerreesstt  
ooff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  --   

((aa))  lliiaabbllee  ttoo  tteerrmmiinnaattiioonn;;  

((bb))  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  rreessttrriiccttiioonn  oonn  aalliieennaattiioonn  oorr  ddeeaalliinngg;;  
oorr  

((cc))  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiimmiinnuuttiioonn  oorr  tteerrmmiinnaattiioonn  iinn  tthhee  
eevveenntt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  bbeeccoommiinngg  bbaannkkrruupptt  oorr  
aannyy  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy''ss  pprrooppeerrttyy  bbeeccoommiinngg  
lliiaabbllee  ttoo  aarrrreesstt,,  sseeiizzuurree,,  ffoorrffeeiittuurree,,  eexxpprroopprriiaa--   
ttiioonn,,  oorr  ssiimmiillaarr  pprroocceessss  ooff  llaaww..  

5511..    SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  wwhheerree  aa  ttrruusstt  
iiss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  aa  ccllaassss  ooff  ppeerrssoonnss  --   

((aa))  tthhee  ccllaassss  cclloosseess  wwhheenn  iitt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  ppoossssiibbllee  
ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ttoo  bbeeccoommee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  
tthhee  ccllaassss;;  aanndd  
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((bb))  wwhheerree  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ccllaassss  rreellaatteess  ttoo  
iinnccoommee,,  aanndd  nnoo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccllaassss  eexxiissttss,,  tthhee  
iinnccoommee  sshhaallll  bbee  aaccccuummuullaatteedd  aanndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  
tthhee  pprrooppeerr  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  
sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  uunnttiill  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccllaassss  
eexxiissttss  oorr  tthhee  ccllaassss  cclloosseess..  

5522..((11))  TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  bbee  
vvaarriieedd  iinn  aannyy  mmaannnneerr  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ttrruusstt  iinnssttrruummeenntt..  

((22))  TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  ooff  vvaarriiaattiioonn  bbyy  
tthhee  ccoouurrtt  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  PPaarrtt  XX..  

5533..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt,,  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  ddiirreecctt  oorr  aauutthhoorriissee  
tthhee  aaccccuummuullaattiioonn  ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  ooff  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinnccoommee  ooff  
tthhee  ttrruusstt..  

((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  iinnccoommee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  tthhaatt  iiss  nnoott  aaccccuummuullaatteedd  sshhaallll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd..  

((33))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aanndd  ttoo  aannyy  
pprriioorr  iinntteerreesstt  oorr  cchhaarrggee  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy,,  tthhee  ttrruusstteeeess  
mmaayy  --   

((aa))  wwhheerree  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  aa  mmiinnoorr  ((wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
tthhee  mmiinnoorr''ss  iinntteerreesstt  iiss  vveesstteedd))  --   

((ii))  aaccccuummuullaattee  tthhee  iinnccoommee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  
tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy''ss  iinntteerreesstt  ppeennddiinngg  
aattttaaiinnmmeenntt  ooff  ffuullll  aaggee;;  

((iiii))  aappppllyy  tthhee  iinnccoommee  oorr  ppaarrtt  ooff  iitt  ttoo  oorr  ffoorr  
tthhee  mmaaiinntteennaannccee,,  eedduuccaattiioonn  oorr  ootthheerr  
bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy;;  

((bb))  aaddvvaannccee  oorr  aappppllyy  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aa  bbeenneeffii--   
cciiaarryy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  
hhaappppeenniinngg  ooff  tthhee  eevveenntt  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  
bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  ttoo  bbeeccoommee  eennttiittlleedd  ttoo  iitt..  

((44))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  --   
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((aa))  aannyy  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  aaddvvaanncceedd  oorr  aapppplliieedd  uunnddeerr  
tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  bbrroouugghhtt  iinnttoo  aaccccoouunntt  iinn  
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy''ss  sshhaarree  iinn  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy;;  aanndd  

((bb))  nnoo  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ssoo  aaddvvaanncceedd  oorr  
aapppplliieedd  sshhaallll  eexxcceeeedd  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy''ss  vveesstteedd,,  
pprreessuummppttiivvee  oorr  ccoonnttiinnggeenntt  sshhaarree  iinn  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy..  

((55))  TThhee  rreecceeiipptt  ooff  aa  gguuaarrddiiaann  oorr  ccuussttooddiiaann  ooff  aa  bbeennee--   
ffiicciiaarryy  wwhhoo  iiss  aa  mmiinnoorr  oorr  aa  ppeerrssoonn  uunnddeerr  lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy  sshhaallll  bbee  
aa  ssuuffffiicciieenntt  ddiisscchhaarrggee  ttoo  tthhee  ttrruusstteeeess  ffoorr  aa  ppaayymmeenntt  mmaaddee  ttoo  oorr  
ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy..  

5544..  TThhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  ccoonnffeerr  oonn  tthhee  
sseettttlloorr,,  ttrruusstteeeess  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ppoowweerr  ttoo  aappppooiinntt  oorr  aassssiiggnn  
aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  aannyy  iinntteerreesstt  iinn  iitt,,  ttoo  oorr  ffoorr  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff,,  aannyy  ppeerrssoonn  ((wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  ooff  tthhee  ttrruusstt  
iimmmmeeddiiaatteellyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  aassssiiggnnmmeenntt))..  

5555..((11))  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aanndd  aannyy  eexxeerrcciissee  ooff  aa  
ppoowweerr  uunnddeerr  tthhee  ttrruusstt  mmaayy  bbee  eexxpprreesssseedd  ttoo  bbee  ccaappaabbllee  ooff  --   

((aa))  rreevvooccaattiioonn,,  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt;;  oorr  

((bb))  vvaarriiaattiioonn..  

((22))  AA  rreevvooccaattiioonn  oorr  vvaarriiaattiioonn  sshhaallll  nnoott  pprreejjuuddiiccee  aannyytthhiinngg  
llaawwffuullllyy  ddoonnee  bbyy  aa  ttrruusstteeee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ttrruusstt  bbeeffoorree  tthhee  
ttrruusstteeee  rreecceeiivveess  nnoottiiccee  ooff  tthhee  rreevvooccaattiioonn  oorr  vvaarriiaattiioonn..  

((33))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  wwhheerree  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  iiss  rreevvookkeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  tthhee  ttrruusstteeeess  
sshhaallll  hhoolldd  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy,,  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  
iiss  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  rreevvooccaattiioonn,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  iinn  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  
sseettttlloorr  aabbssoolluutteellyy  oorr,,  iiff  tthhee  sseettttlloorr  iiss  ddeeaadd,,  ffoorr  tthhee  sseettttlloorr''ss  
ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee..  

5566..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  44((33)),,  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  mmaayy  aauutthhoorriissee  tthhee  ttrruusstteeeess  ttoo  iinnvveesstt  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy  iinn  sseeccuurriittiieess  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  
ccoonnddiittiioonnss  oorr  rreessttrriiccttiioonn..  
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((22))  TThhee  ppoowweerrss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  ddoo  nnoott  ddeerrooggaattee  ffrroomm  tthhee  dduuttiieess  iimmppoosseedd  oonn  
ttrruusstteeeess  uunnddeerr  PPaarrtt  VV..  

PPAARRTT  IIXX  
FFAAIILLUURREE,,  LLAAPPSSEE  AANNDD  TTEERRMMIINNAATTIIOONN  OOFF  TTRRUUSSTTSS  

5577..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aanndd  ttoo  aannyy  
oorrddeerr  ooff  tthhee  ccoouurrtt,,  wwhheerree  --   

((aa))  aann  iinntteerreesstt  llaappsseess;;  

((bb))  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  tteerrmmiinnaatteess;;  

((cc))  tthheerree  iiss  nnoo  bbeenneeffiicciiaarryy  aanndd  nnoo  ppeerrssoonn  wwhhoo  ccaann  
bbeeccoommee  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  oorr  

((dd))  pprrooppeerrttyy  iiss  vveesstteedd  iinn  aa  ppeerrssoonn  ootthheerrwwiissee  tthhaann  
ffoorr  tthhee  ssoollee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ppeerrssoonn,,  bbuutt  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrssoonn  iiss  ttoo  
hhoolldd  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  nnoott  ddeeccllaarreedd  oorr  ccoommmmuunnii--   
ccaatteedd  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn,,  

tthhee  iinntteerreesstt  oorr  pprrooppeerrttyy  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  bbee  hheelldd  bbyy  tthhee  ttrruusstteeeess  
iinn  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  sseettttlloorr  aabbssoolluutteellyy  oorr,,  iiff  tthhee  sseettttlloorr  iiss  ddeeaadd,,  ffoorr  tthhee  
sseettttlloorr''ss  ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee..  

5588..((11))  OOnn  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  tthhee  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  sshhaallll,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  
tthhee  ttrruusstteeeess  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnss  eennttiittlleedd  ttoo  iitt..  

((22))  TThhee  ttrruusstteeeess  mmaayy  rreettaaiinn  ssuuffffiicciieenntt  aasssseettss  ttoo  mmaakkee  
rreeaassoonnaabbllee  pprroovviissiioonn  ffoorr  lliiaabbiilliittiieess  ((eexxiissttiinngg,,  ffuuttuurree,,  ccoonnttiinnggeenntt  
oorr  ootthheerrwwiissee))..  

((33))  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  ooff  tthhee  ccoouurrtt  uunnddeerr  
ssuubbsseeccttiioonn  ((44)),,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt,,  wwhheerree  aallll  tthhee  bbeenneeffiicciiaarriieess  aarree  iinn  eexxiisstteennccee  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  
aasscceerrttaaiinneedd,,  aanndd  nnoonnee  iiss  aa  ppeerrssoonn  uunnddeerr  lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy  oorr  aa  
mmiinnoorr,,  tthheeyy  mmaayy  uunnaanniimmoouussllyy  rreeqquuiirree  tthhee  ttrruusstteeee  ttoo  tteerrmmiinnaattee  
tthhee  ttrruusstt  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  aammoonngg  tthheemm,,  aanndd  tthhee  
ttrruusstteeee  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt..  
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((44))  TThhee  ccoouurrtt,,  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  aann  
iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ttrruusstt,,  mmaayy  --   

((aa))  ddiirreecctt  tthhee  ttrruusstteeeess  ttoo  ddiissttrriibbuuttee,,  oorr  nnoott  ttoo  
ddiissttrriibbuuttee,,  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy;;  oorr  

((bb))  mmaakkee  ssuucchh  ootthheerr  oorrddeerr  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  
tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt  aanndd  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  
tthhee  pprrooppeerrttyy  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt..  

PPAARRTT  XX  
PPOOWWEERRSS  OOFF  TTHHEE  CCOOUURRTT  

5599..((11))  WWhheerree  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  
tthheerree  iiss  nnoo  ttrruusstteeee  rreessiiddeenntt  iinn  SSeeyycchheelllleess,,  aa  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd  
mmaayy  aappppllyy  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  ppeerrssoonn,,  
rreessiiddeenntt  iinn  SSeeyycchheelllleess  aanndd  nnoommiinnaatteedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  aass  aa  
ttrruusstteeee..  

((22))  TThhee  ccoouurrtt  --   

((aa))  oonn  bbeeiinngg  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  nnoottiiccee  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
hhaass  bbeeeenn  sseerrvveedd  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  ttrruusstteeeess;;  

((bb))  aafftteerr  hheeaarriinngg  aannyy  rreepprreesseennttaattiioonnss  tthhaatt  aannyy  
ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstt  mmaayy  hhaavvee  mmaaddee,,  
aanndd    

((cc))  hhaavviinngg  aasscceerrttaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  nnoommiinnaatteedd  iiss  
qquuaalliiffiieedd  aanndd  wwiilllliinngg  ttoo  aacctt,,  

mmaayy  aappppooiinntt  tthhaatt  ppeerrssoonn  aass  aa  ttrruusstteeee..  

6600..  TThhee  ccoouurrtt  mmaayy  rreelliieevvee  aa  ttrruusstteeee  wwhhoollllyy  oorr  ppaarrttllyy  ooff  
lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt,,  wwhheerree  iitt  aappppeeaarrss  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  tthhaatt  
tthhee  ttrruusstteeee  --   

((aa))  hhaass  aacctteedd  hhoonneessttllyy  aanndd  rreeaassoonnaabbllyy;;  aanndd  

((bb))  oouugghhtt  ffaaiirrllyy  ttoo  bbee  eexxccuusseedd  --   

((ii))  ffoorr  tthhee  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt;;  

((iiii))  ffoorr  oommiittttiinngg  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  ccoouurrtt  
iinn  tthhee  mmaatttteerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  bbrreeaacchh  aarroossee..  
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6611..  WWhheerree  aa  ttrruusstteeee  ccoommmmiittss  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  aatt  tthhee  
iinnssttiiggaattiioonn,,  oorr  tthhee  rreeqquueesstt  oorr  wwiitthh  tthhee  ccoonnccuurrrreennccee  ooff  aa  bbeenneeffii--   
cciiaarryy,,  tthhee  ccoouurrtt,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  aa  mmiinnoorr  oorr  aa  
ppeerrssoonn  uunnddeerr  lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy,,  mmaayy  oorrddeerr  --   

((aa))  tthhee  ddeeffaauullttiinngg  bbeenneeffiicciiaarryy  ttoo  iinnddeemmnniiffyy  tthhee  
ttrruusstteeee  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhee  
bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt;;  aanndd  

((bb))  tthhee  ttrruusstteeee  ttoo  aapppprroopprriiaattee  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  
iinntteerreesstt  aaccccrruuiinngg  ttoo  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  ffoorr  tthhaatt  
ppuurrppoossee..  

6622..((11))  TThhee  ccoouurrtt,,  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  
iinntteerreesstteedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  --   

((aa))  aa  mmiinnoorr  oorr  aa  ppeerrssoonn  uunnddeerr  lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy  
hhaavviinngg  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  aann  iinntteerreesstt,,  vveesstteedd  
oorr  ccoonnttiinnggeenntt,,  uunnddeerr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((bb))  aannyy  ppeerrssoonn  uunnbboorrnn;;  

((cc))  aannyy  ppeerrssoonn,,  aasscceerrttaaiinneedd  oorr  nnoott,,  wwhhoo  mmaayy  
bbeeccoommee  eennttiittlleedd,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  ttoo  aann  
iinntteerreesstt  uunnddeerr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aass  bbeeiinngg  ((aatt  
aa  ffuuttuurree  ddaattee  oorr  oonn  tthhee  hhaappppeenniinngg  ooff  aa  ffuuttuurree  
eevveenntt))  aa  ppeerrssoonn  ooff  aannyy  ssppeecciiffiieedd  ddeessccrriippttiioonn  oorr  
aa  mmeemmbbeerr  ooff  aannyy  ssppeecciiffiieedd  ccllaassss;;  oorr  

((dd))  aannyy  ppeerrssoonn,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  aann  iinntteerreesstt  tthhaatt  mmaayy  
aaccccrruuee  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  eexxeerrcciissee  
ooff  aa  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerr  oonn  tthhee  ffaaiilluurree  oorr  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  iinntteerreesstt,,  

mmaayy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  aapppprroovvee  aannyy  aarrrraannggeemmeenntt  
wwhhiicchh  vvaarriieess  oorr  rreevvookkeess  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  oorr  
eennllaarrggeess  oorr  mmooddiiffiieess  tthhee  ppoowweerrss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aannyy  ttrruusstteeeess,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheerree  iiss  aannootthheerr  
ppeerrssoonn  wwiitthh  aa  bbeennee--   ffiicciiaall  iinntteerreesstt  wwhhoo  iiss  ccaappaabbllee  ooff  aasssseennttiinngg  
ttoo  tthhee  aarrrraannggeemmeenntt..  

((22))  TThhee  ccoouurrtt  sshhaallll  nnoott  aapppprroovvee  aann  aarrrraannggeemmeenntt  oonn  bbeehhaallff  
ooff  aa  ppeerrssoonn  mmeennttiioonneedd  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((aa)),,  ((bb))  oorr  ((cc))  uunnlleessss  
tthhee  aarrrraannggeemmeenntt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ffoorr  tthhee  ppeerrssoonn''ss  bbeenneeffiitt..  
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6633..  WWhheerree  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  aa  ttrraannssaaccttiioonn  iiss,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  ccoouurrtt,,  
eexxppeeddiieenntt,,  bbuutt  ccaannnnoott  bbee  eeffffeecctteedd  bbeeccaauussee  tthhee  nneecceessssaarryy  
ppoowweerr  iiss  nnoott  vveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstteeeess  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt  oorr  
bbyy  llaaww,,  tthhee  ccoouurrtt  mmaayy,,  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  
iinntteerreesstteedd  --   

((aa))  ccoonnffeerr  uuppoonn  tthhee  ttrruusstteeeess,,  ggeenneerraallllyy  oorr  iinn  aannyy  
ppaarrttiiccuullaarr  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  nneecceessssaarryy  ppoowweerr,,  
oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  
aass  tthhee  ccoouurrtt  tthhiinnkkss  ffiitt;;  aanndd  

((bb))  ddiirreecctt  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh,,  aanndd  tthhee  pprrooppeerrttyy  
ffrroomm  wwhhiicchh,,  aannyy  mmoonniieess  aauutthhoorriisseedd  ttoo  bbee  
eexxppeennddeedd,,  aanndd  tthhee  ccoossttss  ooff  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn,,  
aarree  ttoo  bbee  ppaaiidd  oorr  bboorrnnee..  

6644..  WWhheerree  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  iiss  hheelldd  ffoorr  aa  cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoossee  
aanndd  --   

((aa))  tthhee  ppuurrppoossee  hhaass  bbeeeenn,,  aass  ffaarr  aass  mmaayy  bbee,,  
ffuullffiilllleedd;;  

((bb))  tthhee  ppuurrppoossee  ccaannnnoott  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt,,  oorr  ccaannnnoott  
bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ggiivveenn  
aanndd  ttoo  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  ggiifftt;;  

((cc))  tthhee  ppuurrppoossee  pprroovviiddeess  aa  uussee  ffoorr  ppaarrtt  oonnllyy  ooff  tthhee  
pprrooppeerrttyy;;  

((dd))  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  
aa  ssiimmiillaarr  ppuurrppoossee,,  ccaann  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  uusseedd  
iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn,,  aanndd  ttoo  tthhaatt  eenndd  ccaann  ssuuiittaabbllyy,,  bbee  
aapppplliieedd  ttoo  aa  ccoommmmoonn  ppuurrppoossee,,  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  
ttoo  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  ggiifftt;;  

((ee))  tthhee  ppuurrppoossee  wwaass  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  aann  
aarreeaa  wwhhiicchh  wwaass  tthheenn,,  bbuutt  hhaass  ssiinnccee  cceeaasseedd  ttoo  
bbee,,  aa  uunniitt  ffoorr  ssoommee  ootthheerr  ppuurrppoossee,,  oorr  bbyy  
rreeffeerreennccee  ttoo  aa  ccllaassss  ooff  ppeerrssoonnss  oorr  ttoo  aann  aarreeaa  
wwhhiicchh  hhaass  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  ssiinnccee  cceeaasseedd  ttoo  bbee  
ssuuiittaabbllee,,  rreeggaarrdd  bbeeiinngg  hhaadd  ttoo  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  
ggiifftt,,  oorr  ttoo  bbee  pprraaccttiiccaabbllee  iinn  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  
ggiifftt;;  
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((ff))  tthhee  ppuurrppoossee  hhaass  bbeeeenn  aaddeeqquuaatteellyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  
bbyy  ootthheerr  mmeeaannss;;  

((gg))  tthhee  ppuurrppoossee  hhaass  cceeaasseedd  ttoo  bbee  cchhaarriittaabbllee  ((bbyy  
bbeeiinngg  uusseelleessss  oorr  hhaarrmmffuull  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  oorr  
ootthheerrwwiissee));;  oorr  

((hh))  tthhee  ppuurrppoossee  hhaass  cceeaasseedd  iinn  aannyy  ootthheerr  wwaayy  ttoo  
pprroovviiddee  aa  ssuuiittaabbllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  mmeetthhoodd  ooff  
uussiinngg  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  rreeggaarrdd  bbeeiinngg  hhaadd  ttoo  tthhee  
ssppiirriitt  ooff  tthhee  ggiifftt,,  

tthhee  pprrooppeerrttyy,,  oorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  
bbee,,  sshhaallll  bbee  hheelldd  ffoorr  ssuucchh  ootthheerr  cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoossee  aass  tthhee  ccoouurrtt,,  
oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy--GGeenneerraall  oorr  tthhee  ttrruusstteeeess,,  mmaayy  
ddeeccllaarree  ttoo  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  sseettttlloorr..  

6655..  WWhheerree  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  iiss  hheelldd  ffoorr  aa  cchhaarriittaabbllee  oorr  
ootthheerr  ppuurrppoossee,,  tthhee  ccoouurrtt,,  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  ppeerrssoonn  
iinntteerreesstteedd,,  mmaayy  aapppprroovvee  aannyy  aarrrraannggeemmeenntt  wwhhiicchh  vvaarriieess  oorr  
rreevvookkeess  tthhee  ppuurrppoosseess  oorr  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrruusstt  oorr  eennllaarrggeess  oorr  
mmooddiiffiieess  tthhee  ppoowweerrss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  
ttrruusstteeeess,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  --   

((aa))  ssuuiittaabbllee  oorr  eexxppeeddiieenntt;;  aanndd  

((bb))  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  
sseettttlloorr  aanndd  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt..  

6666..  TThhee  ccoouurrtt  sshhaallll  nnoott  aapppprroovvee  aann  aarrrraannggeemmeenntt  uunnddeerr  
sseeccttiioonn  6655  uunnlleessss  tthhee  ccoouurrtt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  aannyy  ppeerrssoonn  wwiitthh  aa  
mmaatteerriiaall  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ttrruusstt  hhaass  bbeeeenn,,  wwhheerree  pprraaccttiiccaabbllee,,  
nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  

PPAARRTT  XXII  
MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

6677..  AA  ttrruusstteeee  mmaayy  aappppllyy  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  ffoorr  ddiirreeccttiioonnss  aass  ttoo  
hhooww  tthhee  ttrruusstteeee  sshhoouulldd  oorr  mmiigghhtt  aacctt  iinn  aannyy  ooff  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt,,  aanndd  tthhee  ccoouurrtt  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  oorrddeerr  aass  iitt  
tthhiinnkkss  ffiitt..  

6688..((11))  OOnn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  iinntteerreesstteedd,,  
tthhee  ccoouurrtt  mmaayy  --   
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((aa))  mmaakkee  aann  oorrddeerr  iinn  rreessppeecctt  ooff  --   

((ii))  tthhee  eexxeeccuuttiioonn,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  
eennffoorrccee--   mmeenntt  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((iiii))  aa  ttrruusstteeee,,  iinncclluuddiinngg  aann  oorrddeerr  aass  ttoo  tthhee  
eexxeerrcciissee  ooff  aannyy  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ttrruusstteeee,,  
tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  aa  
ttrruusstteeee,,  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  oorr  ccoonndduucctt  ooff  
aa  ttrruusstteeee,,  tthhee  kkeeeeppiinngg  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  
ooff  aaccccoouunnttss,,  aanndd  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  
ppaayymmeennttss  wwhheetthheerr  iinnttoo  ccoouurrtt  oorr  
ootthheerrwwiissee;;  

((iiiiii))  aa  bbeenneeffiicciiaarryy,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  
ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((iivv))  aannyy  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy,,  iinncclluuddiinngg  aann  oorrddeerr  
aass  ttoo  tthhee  vveessttiinngg,,  pprreesseerrvvaattiioonn,,  
aapppplliiccaattiioonn,,  ssuurrrreennddeerr  oorr  rreeccoovveerryy  
tthheerreeooff;;  

((bb))  mmaakkee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  aass  ttoo  tthhee  vvaalliiddiittyy  oorr  eennffoorr--   
cceeaabbllee  ooff  aa  ttrruusstt;;  

((cc))  rreesscciinndd  oorr  vvaarryy  aann  oorrddeerr  oorr  ddeeccllaarraattiioonn  uunnddeerr  
tthhiiss  AAcctt,,  oorr  mmaakkee  aa  nneeww  oorr  ffuurrtthheerr  oorrddeerr  oorr  
ddeeccllaarraattiioonn..  

((22))  WWhheerree  tthhee  ccoouurrtt  aappppooiinnttss  oorr  rreemmoovveess  aa  ttrruusstteeee  uunnddeerr  
tthhiiss  sseeccttiioonn  --   

((aa))  iitt  mmaayy  iimmppoossee  ssuucchh  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt,,  iinncclluuddiinngg  
rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  ttoo  tthhee  vveessttiinngg  
ooff  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy;;  

((bb))  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoouurrtt''ss  oorrddeerr,,  aa  ttrruusstteeee  
aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  ccoouurrtt  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  
ffuunnccttiioonnss,,  aanndd  mmaayy  aacctt  iinn  aallll  rreessppeeccttss,,  aass  iiff  tthhee  
ttrruusstteeee  hhaadd  bbeeeenn  oorriiggiinnaallllyy  aappppooiinntteedd  aa  ttrruusstteeee..  

6699..  WWhheerree  aa  ppeerrssoonn  ddooeess  nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  
ccoouurrtt  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ppeerrssoonn  ttoo  ddoo  aannyy  tthhiinngg,,  tthhee  
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ccoouurrtt  mmaayy,,  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  aannyy  aaccttiioonn  ffoorr  ccoonntteemmpptt  ooff  
ccoouurrtt,,  oorrddeerr  oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt,,  tthhaatt  
tthhee  tthhiinngg  bbee  ddoonnee  bbyy  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  nnoommiinnaatteedd  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoossee  bbyy  tthhee  ccoouurrtt,,  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  ddeeffaauulltt  
((oorr  ootthheerrwwiissee,,  aass  tthhee  ccoouurrtt  ddiirreeccttss)),,  aanndd  aa  tthhiinngg  ssoo  ddoonnee  sshhaallll  
hhaavvee  eeffffeecctt  iinn  aallll  rreessppeeccttss  aass  iiff  ddoonnee  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  ddeeffaauulltt..  

7700..  TThhee  ccoouurrtt  mmaayy  oorrddeerr  tthhee  ccoossttss  aanndd  eexxppeennsseess  ooff,,  aanndd  
iinncciiddeennttaall  ttoo,,  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  ttoo  bbee  
ppaaiidd  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  iinn  ssuucchh  ootthheerr  mmaannnneerr  aanndd  bbyy  
ssuucchh  ppeerrssoonnss  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt..  

7711..((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22))  --   

((aa))  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  aa  ttrruusstteeee  iinn  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  iiss  
lliimmiitteedd  ttoo  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  
pprrooppeerr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ttrruusstt;;  aanndd  

((bb))  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ddooeess  nnoott  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  
ttrruusstteeee''ss  eessttaattee..  

((22))  WWhheerree  aa  ttrruusstteeee  ooff  aa  ttrruusstt  iiss  aallssoo  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  tthheerreeooff,,  
ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  tthhee  ttrruusstteeee''ss  iinntteerreesstt  aass  aa  
bbeenneeffiicciiaarryy..  

7722..  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnaall  lliiaabbiilliittyy  ooff  aa  ttrruusstteeee,,  
ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  oorr  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  bbrreeaacchh  
ooff  ttrruusstt,,  oorr  tthhee  pprrooppeerrttyy  iinnttoo  wwhhiicchh  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  hhaass  bbeeeenn  
ccoonnvveerrtteedd,,  mmaayy  bbee  ffoolllloowweedd  aanndd  rreeccoovveerreedd  uunnlleessss  --   

((aa))  iitt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iiddeennttiiffiiaabbllee;;  

((bb))  iitt  iiss  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  aa  bboonnaa  ffiiddee  ppuurrcchhaasseerr  ffoorr  
vvaalluuee  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ooff  tthhee  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  oorr  ooff  
aannyy  ootthheerr  ddeeffeecctt  iinn  tthhee  ttiittllee;;  

((cc))  iitt  hhaass  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  iinn  ffaavvoouurr  ooff  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  
bboonnaa  ffiiddee  aaccqquuiirreedd  rriigghhttss  tthheerreeiinn  ffoorr  vvaalluuee  aanndd  
wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ooff  tthhee  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  oorr  ooff  aannyy  
ootthheerr  ddeeffeecctt  iinn  tthhee  ttiittllee;;  

((dd))  aa  ppeerrssoonn,,  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ttrruusstteeee,,  ddeerriivveedd  ttiittllee  
tthheerreeiinn  tthhrroouugghh  aa  bboonnaa  ffiiddee  ppuurrcchhaasseerr  oorr  
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cchhaarrggeehhoollddeerr  ffoorr  vvaalluuee  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ooff  tthhee  
bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  oorr  tthhee  ddeeffeecctt..  

7733..  WWhheerree  aa  ttrruusstteeee  bbeeccoommeess  bbaannkkrruupptt  oorr  uuppoonn  tthhee  
pprrooppeerrttyy  ooff  aa  ttrruusstteeee  bbeeccoommiinngg  lliiaabbllee  ttoo  aarrrreesstt,,  sseeiizzuurree,,  
ffoorrffeeiittuurree,,  eexxpprroopprriiaattiioonn  oorr  ssiimmiillaarr  pprroocceessss  ooff  llaaww,,  tthhee  ttrruusstteeee''ss  
ccrreeddiittoorrss  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  rreeccoouurrssee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
eexxcceepptt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  ttrruusstteeee  hhaass  aa  ccllaaiimm  aaggaaiinnsstt  oorr  aa  
bbeenneeffiicciiaall  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy..  

7744..((11))  AA  bboonnaa  ffiiddee  ppuurrcchhaasseerr  ffoorr  vvaalluuee  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  
ooff  aa  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  --   

((aa))  mmaayy  ddeeaall  wwiitthh  aa  ttrruusstteeee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ttrruusstt  
pprrooppeerrttyy  aass  iiff  tthhee  ttrruusstteeee  wweerree  tthhee  bbeenneeffiicciiaall  
oowwnneerr  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy;;  aanndd  

((bb))  iiss  nnoott  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ttrruusstt  oonn  wwhhiicchh  tthhee  
pprrooppeerrttyy  iiss  hheelldd..  

((22))  AA  ppeerrssoonn  ppaayyiinngg  oorr  aaddvvaanncciinngg  mmoonneeyy  ttoo  aa  ttrruusstteeee  iiss  
nnoott  ccoonncceerrnneedd  ttoo  sseeee  --   

((aa))  tthhaatt  tthhee  mmoonneeyy  iiss  wwaanntteedd;;  

((bb))  tthhaatt  nnoo  mmoorree  tthhaann  iiss  wwaanntteedd  iiss  rraaiisseedd;;  oorr  

((cc))  tthhaatt  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  oorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  
mmoonneeyy  iiss  pprrooppeerr..  

7755..((11))  OOnn  aappppooiinnttmmeenntt,,  aa  rreessiiddeenntt  ttrruusstteeee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ttrruusstt  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  AAuutthhoorriittyy  --   

((aa))  aa  ddeeccllaarraattiioonn  tthhaatt  --   

((ii))  tthhee  sseettttlloorr  ooff  tthhee  ttrruusstt  iiss  nnoott  aa  rreessiiddeenntt  
ooff  SSeeyycchheelllleess;;  

((iiii))  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  
iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  ssiittuuaatteedd  iinn  
SSeeyycchheelllleess;;  

((iiiiii))  tthhee  ttrruusstt  tthhee  ttrruusstteeee  hhoollddss  qquuaalliiffiieess  aass  
aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

((bb))  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffeeeess..  
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((22))  TThhee  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  --   

((aa))  ffiillee  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  iinn  aa  RReeggiisstteerr  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  
TTrruussttss;;  

((bb))  ggiivvee  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  aa  rreeffeerreennccee  nnuummbbeerr;;  

((cc))  nnoottiiffyy  tthhee  rreessiiddeenntt  ttrruusstteeee  ooff  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  
tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  aanndd  ooff  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr,,  
aanndd  

((33))  TThhee  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr  ooff  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt  uunnddeerr  
tthhiiss  sseeccttiioonn  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreeffeerreennccee  bbyy  
wwhhiicchh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  sshhaallll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  mmaayy  bbee  uusseedd  
ooffffiicciiaallllyy  ttoo  rreeffeerr  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt..  

7766..  AA  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt  sshhaallll  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  mmeennttiioonn  ooff  --   

((aa))  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  sseettttlloorr;;  

((bb))  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy,,  uunnlleessss  tthhee  
bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  aa  SSeeyycchheellllooiiss  oorr  aa  bbooddyy  
ccoorrppoorraattee  rreessiiddeenntt  iinn  SSeeyycchheelllleess..  

7777..  AA  rreessiiddeenntt  ttrruusstteeee  wwhhoo  --   

((aa))  pprroovviiddeess  iinn  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ttrruusstt  aannyy  ffaallssee  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  mmiisslleeaaddiinngg  iinn  aannyy  
mmaatteerriiaall  ppaarrttiiccuullaarr;;  

((bb))  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ddeeccllaarraattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt;;  

((cc))  kknnoowwiinnggllyy  ddeeccllaarreess  tthhaatt  aa  ttrruusstt  qquuaalliiffiieess  aass  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  wwhheenn  iitt  ddooeess  nnoott  bbyy  rreeaassoonn  
ooff  --   

((ii))  tthhee  ddoommiicciillee  ooff  tthhee  sseettttlloorr;;  

((iiii))  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy,,  

iiss  gguuiillttyy  ooff  aann  ooffffeennccee  aanndd  oonn  ccoonnvviiccttiioonn  lliiaabbllee  ttoo  aa  ffiinnee  ooff  
RR220000,,000000  aanndd  ttoo  iimmpprriissoonnmmeenntt  ffoorr  1100  yyeeaarrss..  
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7788..((11))  TThhee  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAcctt  sshhaallll  
bbee  --   

((aa))  aa  ppeerrssoonn  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  bbyy  nnoottiiccee  
ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGaazzeettttee;;  oorr  

((bb))  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  
((22))..  

((22))  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  bbyy  OOrrddeerr  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGaazzeettttee  
ccoonnssttiittuuttee  aann  AAuutthhoorriittyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  ssuucchh  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss  aass  mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  
tthhee  OOrrddeerr..  

((33))  AAnn  oorrddeerr  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((22))  mmaayy  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  
nnaammee,,  rreeggiisstteerreedd  aaddddrreessss,,  mmeeeettiinnggss,,  ffiinnaannccee,,  ssttaaffff,,  aaddmmiinniissttrraa--   
ttiioonn,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aannyy  ootthheerr  mmaatttteerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  
oouutt  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy..  

((44))  WWhheerree  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))((aa))  tthhee  MMiinniisstteerr  ddeessiiggnnaatteess  
aann  iinnddiivviidduuaall  aass  tthhee  AAuutthhoorriittyy,,  tthhee  MMiinniisstteerr  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  
AAuutthhoorriittyy  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  ssttaaffff,,  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  
ootthheerr  mmaatttteerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  
AAuutthhoorriittyy..  

7799..((11))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  ootthheerr  wwrriitttteenn  llaaww  bbuutt  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  tthhee  ppeerriioodd  ooff  lliimmiittaattiioonn  oorr  
pprreessccrriippttiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  aann  aaccttiioonn  bbrroouugghhtt  bbyy  aa  ppeerrssoonn  
iinntteerreesstteedd  aaggaaiinnsstt  aa  ttrruusstteeee  --   

((aa))  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  ffrraauudd  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ttrruusstteeee  
wwaass  aa  ppaarrttyy  oorr  wwaass  pprriivvyy;;  oorr  

((bb))  ttoo  rreeccoovveerr  ffrroomm  tthhee  ttrruusstteeee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  oorr  
tthhee  pprroocceeeeddss  tthheerreeooff  --   

((ii))  hheelldd  bbyy  oorr  vveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstteeee  oorr  
ootthheerrwwiissee  iinn  tthhee  ttrruusstteeee''ss  ppoosssseessssiioonn  oorr  
uunnddeerr  tthhee  ttrruusstteeee''ss  ccoonnttrrooll;;  oorr  

((iiii))  pprreevviioouussllyy  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  ttrruusstteeee  aanndd  
ccoonnvveerrtteedd  ttoo  tthhee  ttrruusstteeee''ss  uussee..  
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((22))  SSuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  ((33)),,  tthhee  ppeerriioodd  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  aann  
aaccttiioonn  ffoouunnddeedd  oonn  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  mmaayy  bbee  bbrroouugghhtt  aaggaaiinnsstt  aa  
ttrruusstteeee  bbyy  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  --   

((aa))  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  ffiinnaall  aaccccoouunnttss  
ooff  tthhee  ttrruusstt  ttoo  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy;;  oorr  

((bb))  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  
bbeenneeffiicciiaarryy  ffiirrsstt  hhaass  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  bbrreeaacchh  
ooff  ttrruusstt,,  

wwhhiicchheevveerr  ppeerriioodd  ffiirrsstt  bbeeggiinnss  ttoo  rruunn..  

((33))  WWhheerree  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  aa  mmiinnoorr  oorr  aa  ppeerrssoonn  uunnddeerr  
lleeggaall  ddiissaabbiilliittyy,,  tthhee  ppeerriioodd  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  ((22))  ddooeess  
nnoott  bbeeggiinn  ttoo  rruunn  uunnttiill  tthhee  bbeenneeffiicciiaarryy''ss  mmiinnoorriittyy  oorr  ddiissaabbiilliittyy,,  aass  
tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  cceeaasseess..  

8800..((11))  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  rreegguullaattiioonnss  aass  tthhee  
MMiinniisstteerr  tthhiinnkkss  ffiitt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAcctt..  

((22))  TThhee  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  mmaayy  pprroovviiddee  ffoorr  
ffeeeess  aanndd  lleevvyyiinngg  ooff  cchhaarrggeess..  

((33))  WWhheerree  tthhee  MMiinniisstteerr  aammeennddss  aannyy  rreegguullaattiioonnss    mmaaddee  
uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  iinnccrreeaassiinngg  aannyy  ffeeeess  oorr  
cchhaarrggeess,,  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ffeeeess  oorr  cchhaarrggeess  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  eeffffeecctt  
wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  ttrruusstt  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwhhiicchh  aa  ddeeccllaarraattiioonn  hhaass  
bbeeeenn  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  7755  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ccoommiinngg  iinnttoo  
ffoorrccee  ooff  tthhee  aammeennddmmeenntt..  

  

  

  

SShhoorrtt  ttiittllee  aanndd  ccoommmmeenncceemmeenntt  

IInntteerrpprreettaattiioonn  

AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  

IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrruusstt  
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VVaalliiddiittyy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

PPrrooppeerr  llaaww    ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  CCoouurrtt  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

AAvvooiiddaannccee  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

FFoorrcceedd  hheeiirrsshhiipp    

AAcctt  1133    ooff  11997755    

DDuurraattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

AAccccuummuullaattiioonn  ooff  iinnccoommee  

CChhaarriittaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

PPuurrppoossee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

TTrruusstt  pprrooppeerrttyy  

CCrreeaattiioonn  ooff    iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

BBeenneeffiicciiaarriieess  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

DDiissccllaaiimmeerr  ooff  bbeenneeffiicciiaall  iinntteerreesstt  

NNaattuurree  ooff  bbeenneeffiicciiaall  iinntteerreesstt  

EEnnffoorrcceemmeenntt  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

EEffffeecctt  ooff  iinnvvaalliiddiittyy  oonn  pprrooppeerrttyy  

NNeeww  oorr  aaddddiittiioonnaall  ttrruusstteeeess  

NNuummbbeerr  ooff  ttrruusstteeeess  

AAcccceeppttaannccee  bbyy  ttrruusstteeeess  

RReessiiggnnaattiioonn  oorr  rreemmoovvaall  

FFiidduucciiaarryy  dduuttiieess  

DDuuttyy  ttoo  pprreesseerrvvee  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
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DDuuttyy  ttoo  kkeeeepp  aaccccoouunnttss  

DDuuttyy  nnoott  ttoo  pprrooffiitt  

DDuuttyy  ttoo  kkeeeepp  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  sseeppaarraattee  

DDuuttyy  ttoo  ggiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  

DDuuttyy  ooff  ccoo-- ttrruusstteeeess  

IImmppaarrttiiaalliittyy  ooff  ttrruusstteeeess  

PPoowweerrss  ooff  ttrruusstteeeess  

PPoowweerrss  ttoo  ssuuee  

CCoonnssuullttaattiioonn  bbyy  ttrruusstteeeess  

MMaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  ddeelleeggaattiioonn  

DDeelleeggaattiioonn  bbyy  ttrruusstteeeess  

RReemmuunneerraattiioonn  ooff  ttrruusstteeeess  

NNoonn--ddiisscclloossuurree  bbyy  ttrruusstteeee  

BBooddyy  ccoorrppoorraattee  aaccttiinngg  aass  ttrruusstteeee  

PPoowweerr  ttoo  aapppprroopprriiaattee  

LLiiaabbiilliittyy  ffoorr  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  

SSaavviinngg  ffrroomm  lliiaabbiilliittyy  

RReelliieeff  bbyy  bbeenneeffiicciiaarryy  

TTrruusstteeeess  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ttrruusstt  

DDeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  

OOuuttggooiinngg  ttrruusstteeeess  

CCoonnssttrruuccttiivvee  ttrruussttss  

PPrrootteeccttiivvee  ttrruussttss  

CCllaassss  iinntteerreessttss  
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PPoowweerr  ooff  vvaarriiaattiioonn  

AAccccuummuullaattiioonn  aanndd  aaddvvaanncceemmeenntt  

PPoowweerr  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  

PPoowweerr  ooff  rreevvooccaattiioonn  

PPeerrmmiitttteedd  iinnvveessttmmeennttss  

TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

FFaaiilluurree  oorr  llaappssee  ooff  iinntteerreesstt  

AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  rreessiiddeenntt  ttrruusstteeee  

PPoowweerr  ttoo  rreelliieevvee  ttrruusstteeee  ffrroomm  lliiaabbiilliittyy  

PPoowweerr  ttoo  mmaakkee  bbeenneeffiicciiaarryy  iinnddeemmnniiffyy  

VVaarriiaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

AApppprroovvaall  ooff  ttrraannssaaccttiioonnss  

SSppeecciiaall  pprroovviissiioonnss  oonn  cchhaarriittaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrruusstt  

GGeenneerraall  ppoowweerr  ttoo  vvaarryy  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  ppeerrssoonn  wwiitthh  mmaatteerriiaall  iinntteerreesstt  

EEnnffoorrcceeaabbiilliittyy  ooff  ffoorreeiiggnn  ttrruusstt  

GGeenneerraall  ppoowweerrss  ooff  CCoouurrtt  

AApppplliiccaattiioonn  ttoo  CCoouurrtt  

PPaayymmeenntt  ooff  ccoossttss  

FFoolllloowwiinngg  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  

iinn  ccaassee  ooff  ddeeffaauulltt  

NNaattuurree  ooff  ttrruusstteeee''ss  iinntteerreesstt  

PPrrootteeccttiioonn  ooff  ppeerrssoonn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ttrruusstteeeess  

BBaannkkrruuppttccyy  ooff  ttrruusstteeeess  
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DDeeccllaarraattiioonn  aanndd  iittss  rreeggiissttrraattiioonn  

OOffffeennccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddeeccllaarraattiioonn  

PPaarrttiiccuullaarrss  ooff  DDeeccllaarraattiioonn  

AAuutthhoorriittyy  

LLiimmiittaattiioonn  ppeerriioodd  ffoorr  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ttrruusstteeeess  

RReegguullaattiioonnss  
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