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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Merilaissa on useita säännöksiä rahdinot
tajan (laivanisännän) vastuun rajoittamisesta. 
Nämä säännökset perustuvat kansainvälisiin so
pimuksiin, minkä vuoksi vastuurajat niissä 
on ilmaistu kultafrangeissa (niin sanotuissa 
Poincare-frangeissa). Kansainvälisillä valuutta
markkinoilla tapahtuneen kehityksen vuoksi 
kultaa ei kuitenkaan enää voida käyttää arvon
mittana. Tästä syystä on kansainvälisin muu
tospöytäkirjain pyritty korvaamaan arvoyksik
köinä vastuunrajoitussäännöksissä käytetyt kul
taan sidotut frangit Kansainvälisen Valuutta
rahaston määrittelemällä erityisellä nosto-oikeu
della. 

Mainittujen muutospöytäkirjojen mukaisesti 
ehdotetaan, että merilain vastuurajat ilmaistai
siin erityisissä nosto-oikeuksissa. Tällä toimen
piteellä ei ole tarkoitus muuttaa vastuurajojen 
yleistä tasoa. 

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 1980 pi
tämässään istuunessa hyväksynyt sisällöltään 
tätä esitystä vastaavan lain. Eduskunnan hy
väksymä laki on kuitenkin päätetty jättää 
vahvistamatta, koska 19 päivänä joulukuuta 
1980 vahvistetulla lailla merilain muuttamises
ta (895/80) on vuonna 1964 kumotun meri
lain 279 § :n tilalle lisätty uusi 279 §, joka 
sisällöltään poikkeaa vahvistamatta jätettyyn 
lakiin sisältyneestä merilain 279 §:stä. Tämän 
vuoksi eduskunnalle annetaan uusi esitys laik
si merilain muuttamisesta, joka on muutoin 
hallituksen aikaisemman esityksen (hall. es. 
n:o 186/80 vp,) mukainen, mutta aikaisem
paan esitykseen sisältyneen merilain 279 §:n 
sijasta esitetään säädettäväksi samansisältöinen 
279 a §. 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Merilain ( 167/39) vastuusäännökset koske
vat toisaalta rahdinottajan tavaravastuuta sekä 
toisaalta hänen vastuutaan matkustajain ja mat
katavaran kuljetuksessa. Tämän lisäksi laissa 
on yleiset säännökset laivanisännän vastuusta, 
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joissa muun muassa on asetettu enimmäismäärä 
laivanisännän yhden vahinkotapahtuman joh
dosta syntyvälle korvausvelvo1lisuudeHe (niin 
sanottu globaalirajoitus). 

Globaalirajoituksen sisältävä merilain 14 § 
sai nykyisen sisältönsä vuonna 1964 annetulla 
lailla (316/64). Rajoitus perustuu Brysseli&Sä 
vuonna 1957 tehtyyn avoimella merellä käy
tettävien alusten omistajien vastuun rajoit-
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tamista koskevaan yleissopimukseen (SopS 4/ 
68), johon myös Suomi on liittynyt. Pykälän 
mukaan laivanisäntä vastaa niissä tapauksissa, 
joissa hänen vastuunsa on rajoitettu, vahin
gosta 1 000 frangiin asti aluksen vetoisuuden 
kultakin tonnilta, kuitenkin vähintään 150 000 
frangilta. Jos vahinko on kohdannut henkilöä, 
korotetaan kuitenkin vastuun raja sellaiseen 
vahinkoon nähden 2 100 frangilla tonnilta, 
kuitenkin vähintään 630 000 frangilla. Aluk
sen vetoisuudella tarkoitetaan tässä säännök
sessä nettovetoisuutta, siihen lisättynä kone
voimalla kulkevan aluksen kohdalta koneisto
tila, joka nettovetoisuutta määrättäessä on vä
hennetty bruttovetoisuudesta. 

Rahdinottajan tavaravastuuta koskevat sään
nökset ( 118-123 §) on annettu vuonna 1975 
( 646/7 5). Säännökset perustuvat Brysselissä 
vuonna 1968 tehtyyn pöytäkirjaan eräiden yh
teisten konossementtimääräysten vahvistami
sesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi. 
Suomi ei kuitenkaan ole liittynyt tähän pöytä
kirjaan. 

Merilain 120 §:n 2 momentin mukaan rah
dinottajan tavaravastuu on rajoitettu, jollei suu
remmasta vastuusta ole sovittu, 10 000 fran
giin jokaiselta kollilta tai muulta tavarayksi
köitä taikka 30 frangiin kilolta kyseessä olevan 
tavaran kokonaispainosta, jos vastuu näin las
kettuna muodostuu kollilta tai muulta tava
rayksiköitä laskettua määrää suuremmaksi. 

Matkustajain ja matkatavaran kuljetus on 
säännelty merilain 4 a luvussa, joka liitettiin 
lakiin tavaravastuuta koskevien säännösten 
uudistuksen yhteydessä. Luvun säännökset 
pohjautuvat vuonna 1969 tehtyyn yleissopimus
luonnokseen, jonka pohjalta vuonna 1974 syn
tyi niin kutsuttu Ateenan sopimus. Suomi 
ei ole liittynyt tähän sopimukseen. 

Matkustajain kuljetuksessa ei rahdinottajan 
vastuu merilain 182 §:n mukaan saa ylittää 
matkustajaa kohden 700 OOO:ta frangia hen
kilövahingosta eikä 16 OOO:ta frangia matkusta
jan kuljetuksen viivästymisestä. Matkatavaraa 
kohdanneesta vahingosta, menetyksestä tai kul
jetuksen viivästymisestä rahdinottajan vastuu ei 
saa ylittää 10 OOO:ta frangia matkustajaa koh
den käsimatkatavaran osalta, 50 OOO:ta fran
gia ajoneuvoa kohden siinä tai sen päällä 
säilytettyine matkatavaroineen eikä 16 OOO:ta 
frangia matkustajaa kohden, milloin kysymyk
sessä on muu matkatavara. Rahdinottajalla on 
183 §:n mukaan muun muassa oikeus asettaa 

ehdoksi, että matkustajan on vastattava vahin
gosta enintään 1 500 frangin määrään jokai
sesta vahingoittuneesta ajoneuvosta, 200 fran
gin määrään muusta matkatavarasta ja 200 
frangin määrään kuljetuksen viivästymisestä. 

Kaikissa yllämainituissa säännöksissä tarkoi
tetaan frangilla niin sanottua Poincare-frangia. 
Merilain 14 §:n 3 momentissa on kansainvälis
ten sopimusten mukaisesti määritelty Poincare
frangi rahayksiköksi, joka sisältää 65,5 milli
grammaa yhdeksänsataa tuhannesosaa hienoa 
kultaa. Tämän yksikön muuntaminen Suomen 
rahaksi on toimitettava sen päivän kurssin mu
kaan, jolloin laivanisäntä asettaa vastuusta va
kuuden, tai, jollei vakuutta aseteta, jolloin 
maksu tapahtuu. Matkustajia ja matkatavaraa 
koskevien vastuumäärien muuntaminen tapah
tuu kuitenkin maksupäivän kurssin mukaan. 

Kansalliset valuutat olivat aiemmin yksiselit
teisesti kytketyt kullan arvoon, minkä vuok
si Poincare-frangin muuntaminen Suomen mar
koiksi ei tuolloin aiheuttanut ongelmia. Kan
sainvälisillä valuuttamarkkinoilla tapahtuneen 
kehityksen tuloksena tällaista kytkentää ei enää 
ole olemassa, minkä vuoksi kultafrangin muun
taminen kansalliseksi valuutaksi on nykyisin 
tullut epävarmaksi. 

1.2. Tilanne kansainvälisillä 
valuuttamarkkinoilla 

Kansainvälinen valuuttajärjestelmä perustui 
aiemmin niin sanottuun Bretton Woods -sopi
mukseen, jolla Kansainvälinen Valuuttarahasto 
perustettiin ( SopS 3/48). Järjestelmässä jo
kaisella valuutalla oli kiinteä vaihtokurssi ja 
kullassa ilmoitettu pariarvo. Kansainvälisillä 
valuuttamarkkinoilla tapahtuneen kehityksen 
vuoksi tämä valuuttojen kiinteään arvoon pe
rustuva järjestelmä luhistui 1960- ja 1970-
lukujen taitteessa. 

Kansainvälisen Valuuttarahaston piirissä luo
tiin vuonna 1969 erityiset nosto-oikeudet ( Spe
cial Drawing Rights, SDR) uusiksi maksuväli
neiksi. Erityisten nosto-oikeuksien arvo määri
teltiin aluksi suhteessa kultaan. Vuonna 1974 
Kansainvälinen Valuuttarahasto kuitenkin vah
visti uuden menetelmän, jonka avulla erityis
ten nosto-oikeuksien arvo suhteessa rahaston 
jäsenvaltioiden valuuttoihin järjestettiin. Eri
tyisen nosto-oikeuden arvo määriteltiin 16 tär
keimmän valuutan muodostaman niin sanotun 
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korin avulla. Muodollisesti kultaa lakattiin pi
tämästä valuuttajärjestelmän perustana 1 päi
vänä huhtikuuta 1978, jolloin Kansainvälistä 
Valuuttarahastoa koskevaa sopimusta muutet
tiin. Myös Suomi on ratifioinut viimeksi mai
nitun sopimuksen. Korin sisältö tarkistettiin 
viimeksi vuonna 1978, jolloin samalla luotiin 
kiinteät säännöt siitä, miten koria vastaisuu
dessa olisi tarkistettava. 

Kansainvälinen Valuuttarahasto laskee päi
vittäin SDR-korin arvon, ja erityisen nosto
oikeuden arvo jäsenmaiden valuutoissa julkiste
taan. Suomessa voi tiedon erityisen nosto
oikeuden päivittäisestä arvosta saada Suomen 
Pankista. 

1.3. Muita kuljetusmuotoja koskeva 
lainsäädäntö 

Kansainvälisissä kuljetuksia koskevissa sopi
muksissa on arvoyksikköinä yleensä käytetty 
joko Poincare-frangia tai niin sanottua Ger
minalfrangia, jolla tarkoitetaan painoltaan 
10/31 grammaa ja hienoudeltaan 0,900 olevaa 
kultafrangia. Kultaan sidotut frangit on viime 
vuosina pyritty korvaamaan Kansainvälisen Va
luuttarahaston määrittelemällä erityisellä nosto
oikeudella vastuunrajoitussäännöksissä käytet
tynä arvoyksikkönä. 

Suomen sisäisessä lainsäädännössä on tiekul
jetussopimuslain (345/79) 32 §:n 3 momen
tissa säädetty, ettei tahdinkuljettajan korvaus
vastuu tavaran katoamisesta tai vähentymises
tä kansainvälisessä kuljetuksessa saa ylittää 
8.33 Kansainvälisen Valuuttarahaston määritte
lemää erityistä nosto-oikeutta tavaran kokonais
painosta puuttuvaa kiloa kohti. Erityisen nos
to-oikeuden muuntaminen Suomen markoiksi 
on säännöksen mukaan toimitettava sen päivän 
virallisen kurssin mukaan, jona kotvauksen 
määrä vahvistetaan. 

Ilmakuljetussopimuslakia muutettiin 11 päi
vänä huhtikuuta 1980 annetulla lailla ( 254/ 
80) siten, että Poincare-frangeissa ilmaistut 
vastuurajat korvattiin Kansainvälisen Valuutta
tarahaston määrittelemillä erityisissä nosto
oikeuksissa ilmaistuilla vastuurajoilla. Lain mu
kaan erityisen nosto-oikeuden muuntaminen 
Suomen markoiksi on toimitettava tuomion an
tamispäivän virallisen kurssin mukaan. Laki 
tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1980. 

2. E s i t y k s en r 11 p p u v u u s 
kansainvälisistä 
sopimuksista 

Avoimella merellä käytettävien alusten omis
tajien vastuun rajoittamista koskevaan vuoden 
19 57 yleissopimukseen on joulukuussa 1979 
Brysselissä tehty muutospöytäkirja. Tässä kor
vataan alkuperäisen sopimuksen Poincare-fran
geissa ilmaistut määrät vastaavilla määrillä Kan
sainvälisen Valuuttarahaston määrittelemiä eri
tyisiä nosto-oikeuksia. Esityksessä ehdotettu 
lainmuutos mahdollistaisi Suomen liittymisen 
mainittuun pöytäkirjaan. 

Samassa yhteydessä tehtiin myös eräiden 
yhteisten konossementtimääräysten vahvistami
sesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi 
tehtyyn pöytäkirjaan muutospöytäkirja, jossa 
vastuurajat niin ikään muunnettiin erityisiksi 
nosto-oikeuksiksi. Matkustajain ja matkatavaran 
kuljetusta koskevaan Ateenan sopimukseen on 
tehty vastaavanlainen pöytäkirja Lontoossa 
vuonna 1976. Suomen liittyminen näihin eri
tyisiä nosto-oikeuksia koskeviin pöytäkirjoihin 
ei ole ajankohtainen, kun Suomi ei ole liitty
nyt muutettavina olleisiin sopimuksiin. 

Ruotsissa on keväällä vuonna 1978 muutet
tu muun muassa merilain kultafrangeja koske
vat säännökset. Myös Norjassa ja Tanskassa 
on tehty eräitä vastaavia muutoksia; nämä 
muutokset eivät kuitenkaan koske rahdinotta
jan tavaravastuuta. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu 2 kohdassa mainittujen 
pöytäkirjojen pohjalta kauppa- ja teollisuus
ministeriössä oikeusministeriöstä saadun esityk
sen perusteella. Asian teknisen luonteen vuoksi 
ehdotuksesta ei ole hankittu lausuntoja. 

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 1980 
pitämässään istunnossa hyväksynyt sisällöltään 
tätä esitystä vastaavan lain. Lainmuutos perus
tui hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi 
merilain muuttamisesta (hall. es. n:o 186/ 
80 vp.). Eduskunnan hyväksymä laki on kui
tenkin päätetty jättää vahvistamatta, koska 19 
päivänä joulukuuta 1980 vahvistetulla lailla 
merilain muuttamisesta ( 895/80) on vuonna 
1964 kumotun merilain 279 §:n tilalle lisät-
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ty uusi 279 §:, joka sisällöltään poikkeaa vah
vistamatta jätettyyn lakiin sisältyneestä meri
lain 279 §:stä. Tämän vuoksi eduskunnalle 
annetaan uusi esitys laiksi merilain muutta
misesta, joka on muutoin hallituksen aikaisem
man esityksen (hall. es. n:o 186/80 vp.) mu
kainen, mutta aikaisempaan esitykseen sisälty
neen merilain 279 §:n sijasta esitetään sää
dettäväksi samansisältöinen 279 a §. 

4. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i se t j a 
organisatoriset vaikutukset 

Esitys ei aiheuta valtiolle kustannuksia eikä 
edellytä organisatorisia toimenpiteitä. Kun tie
to erityisen nosto-oikeuden päivittäisestä kurs
sista jo tällä hetkellä on helposti saatavissa 
Suomen Pankilta, esitys ei edellytä kurssia 
koskevan tiedotuksen osalta uusia järjestelyjä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

14 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
Brysselissä vuonna 1979 tehdyn pöytakirjan 
edellyttämällä tavalla. Frangeissa ilmaistut vas
tuurajat pykälän 1 ja 2 momentissa on siten 
korvattu erityisinä nosto-oikeuksina ilmaistuilla 
vastuurajoilla. 

Pykälän 3 momentissa oleva Poincare
frangin määritelmä ehdotetaan kumottavaksi. 
Erityinen nosto-oikeus määritellään lakiehdo
tuksen 279 a §::ssä. 

120, 182 ;a 183 §. Pykälissä säännellyt vas
tuurajat, jotka nykyisin on määritelty Poincare
frangeista, ehdotetaan ilmaistaviksi erityisinä 
nosto-oikeuksina. Viittaukset 14 §:n 3 mo
menttiin on poistettu. 

279 a §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi eri
tyisen nosto-oikeuden määritelmä. Sillä tarkoi
tetaan nimenomaisesti Kansainvälisen Valuutta
rahaston määrittelemää erityistä nosto-oikeutta. 
Muunnettaessa laissa mainittuja vastuurajoja 
Suomen markoiksi on tämän vuoksi nojaudut
tava siihen erityisen nosto-oikeuden arvon mää
rittämistä koskevaan menetelmään, jota Kan
sainvälinen Valuuttarahasto muuntamishetkellä 
soveltaa. Tällä hetkellä arvo määräytyy Kan
sainvälisen Valuuttarahaston muodostaman kuu
dentoista valuutan niin sanotun korin avulla. 
Jos rahasto myöhemmin päättää muuttaa tätä 
menetelmää, uuteen menetelmään on merilakia 
sovellettaessa nojauduttava siitä päivästä, jol
loin Kansainvälinen Valuuttarahasto ryhtyi so
veltamaan sitä. 

Pykälän 2 momentissa on säännökset siitä, 
11linkä ajankohdan arvon mukaan erityiset 

nosto-oikeudet on muunnettava Suomen mar
koiksi. V akuuden asettamispäivää tai maksu
päivää pidetään tällöin ratkaisevana. Kansain
välinen Valuuttarahasto vahvistaa päivittäin eri
tyisten nosto-o~keuksien arvon jäsenmaiden va
luutoissa, mistä tiedotetaan muun muassa Suo
men Pankille. Aikaeron vuoksi Suomen Pankki 
kuitenkin vastaanottaa tämän tiedon vasta ky
seessä olevan päivän virka-ajan päätyttyä. Tä
män vuoksi joudutaan vastuurajoja muunnet
taessa käytännössä turvautumaan siihen kurs
siin, jonka Kansainvälinen Valuuttarahasto edel
lisenä päivänä on tiedottanut Suomen Pankille. 

2. Voi maan t u 1 o 

Kultafrangin virallisen arvon määritteleminen 
on käynyt mahdottomaksi, koska valuuttajär
jestelmä on irroitettu kytkennästään kullan ar
voon. Tämän johdosta merilain vastuunrajoitus
säännösten pikainen muuttaminen on välttä
mätöntä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdolli
simman pian sen hyväksymisen jälkeen. Kun 
ehdotuksen tarkoituksena ei ole ollut vastuun
rajoitussäännösten asiallinen muuttaminen, on 
tätä menettelyä pidetty mahdollisena siitä huo
limatta, että Suomea sitovaan globaalirajoitus
sopimukseen Brysselissä vuonna 1979 tehty 
pöytäkirja ei vielä ole kansainvälisoikeudelli
gesti tullut voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätoksen mukaisesti 
kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 /39) 14 §:n 3 momentti 

ja 182 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (646/75), 
muutetaan 14 §:n 1 ja 2 momentti, 120 §:n 2 momentti, 182 §:n 1 ja 2 momentti 

ja 183 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 ja 2 momentti 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa 

laissa (316/64) sekä 120 §:n 2 momentti, 182 §:n 1 ja 2 momentti ja 18.3 §:n 1 mo
mentti mainitussa 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 279 a § seuraavasti: 

14 § 
Milloin vastuu on raJoltettu, vastaa laivan

isäntä vahingosta 66,67 erityiseen nosto-oikeu
teen asti aluksen vetoisuuden kultakin tonnil
ta, kuitenkin vähintään 10 000 erityisellä nos
to-oikeudella. 

Vastuun raja henkilöä kohdanneesta vahin
gosta korotetaan 140 erityisellä nosto-oikeu
della tonnilta, kuitenkin vähintään 42 000 eri
tyisellä nosto-oikeudella. 

120 § 

Rahdinottajan vastuu on kuitenkin rajoitettu 
666,67 erityiseen nosto-oikeuteen jokaiselta 
kollilta tai muulta tavarayksiköitä taikka kah
teen erityiseen nosto-oikeuteen kilolta kyseessä 
olevan tavaran kokonaispainosta, jos vastuu 
näin laskettuna muodostuu kollilta tai muulta 
tavarayksiköitä laskettua määrää suuremmaksi. 

182 § 
Rahdinottajan vastuu ei saa ylittää mat

kustajaa kohden 46 666,67:ää erityistä nosto
oikeutta henkilövahingosta dkä 1 066,67:ää 
erityistä nosto-oikeutta matkustajan kuljetuksen 
viivästymisestä. 

Matkatavaraa kohdanneesta vahingosta, me
netyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä rah
dinottajan vastuu ei saa ylittää: 

1) 666,6 7: ää erityistä nosto-oikeutta mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on kä
simatkatavara, jota ei säilytetä mukana seuraa
vassa ajoneuvossa tai sen päällä; 

2) 3 333,.3.3:a erityistä nosto-oikeutta ajo
neuvoa kohden siinä tai sen päällä säilytet
tyine matkatavaroineen; eikä 

3) 1 066,67 :ää erityistä nosto-oikeutta mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on muu 
matkatavara. 

18.3 § 
Rahdinottajalla on oikeus nimenomaisella so

pimuksella ottaa itselleen suurempi vastuu kuin 
182 §:ssä on säädetty. Samoin hänellä on 
oikeus asettaa ehdoksi, että matkustajan on itse 
vastattava vahingosta enintään: 

1) 100 erityisen nosto-oikeuden määrään 
jokaisesta vahingoittuneesta ajoneuvosta; 

2) 1.3,.3.3 erityisen nosto-oikeuden määrään 
muusta matkatavarasta; ja 

.3) 1.3,.33 erityisen nosto-oikeuden määrään 
kuljetuksen viivästymisestä. 

279 a § 
Erityisellä nosto-oikeudella tarkoitetaan täs

sä laissa Kansainvälisen Valuuttarahaston mää
rittelemää erityistä nosto-oikeutta. 

Erityisen nosto-oi:keuden muuntaminen Suo
men rahaksi on toimitettava sen päivän kurs
sin mukaan, jonka vastuusta asetetaan vakuus, 
tai, jollei vakuutta aseteta, jona maksu tapah
tuu. Edellä 182 §:ssä tarkoitetun vastuumää
rän muuntaminen tapahtuu kuitenkin maksu
päivän kurssin mukaan. Muunnettaessa on 
Suomen markan arvo määrättävä käyttäen sitä 
laskemistapaa, jota Kansainvälinen Valuuttara-
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hasto sanottuna päivänä soveltaa omassa toi- Tämä laki tulee voimaan päivänä 
minnassaan. kuuta 198 . 

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1981 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Kauppa- ja teollsuusministeri Ulf Sundqvist 
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Liite 

Laki . 
merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 /39) 14 §:n 3 momentti 

ja 182 § :n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (646/75), 
muutetaan 14 §:n 1 ja 2 momentti, 120 §:n 2 momentti, 182 §:n 1 ja 2 momentti ja 

183 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 ja 2 momentti 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa 

laissa (.316/64) sekä 120 §:n 2 momentti, 182 §:n 1 ja 2 momentti ja 18.3 §:n 1 momentti 
mainitussa 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 279 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 §. 
Milloin vastuu on rajoitettu, vastatkoon lai

vanisäntä vahingosta 1 000 frangiin asti aluk
sen vetoisuuden kultakin tonnilta, kuitenkin 
vähintään 150 000 frangilla. 

Jos vahinko on kohdannut henkilöä, koro
tetaan vastuun raja sellaiseen vahinkoon näh
den 2 100 frangilla tonnilta, kuitenkin vähin
tään 630 000 frangilla. 

Frangilla tarkoitetaan rahayksikköä, joka si
sältää kuusikymmentäviisi ja puoli milligram
maa yhdeksänsataa tuhannesosaa hienoa kultaa. 
Muuntaminen Suomen r.ahaksi on toimitettava 
sen päivän kurssin mukaan, jolloin laivanisäntä 
asettaa vastuusta vakuuden, tai, jollei vakuutta 
aseteta, jolloin maksu tapahtuu. Jäljempänä 
182 §:ssä tarkoitetun vastuumäärän muuntami
nen tapahtuu kuitenkin maksupäivän kurssin 
mukaan. 

120 §. 

Rahdinottajan vastuu on kuitenkin rajoitettu 
kymmeneentuhanteen frangiin jokaiselta kollil
ta tai muulta tavarayksiköitä taikka kolmeen
kymmeneen frangiin kilolta kyseessä olevan ta
varan kokonaispainosta, jos vastuu näin las
kettuna muodostuu kollilta tai muulta tavara
yksiköitä laskettua määrää suuremmaksi. Fran
gilla tarkoitetaan 14 §:n 3 momentissa mai
nittua rahayksikköä. 

Ehdotus 

14 § 
Milloin vastuu on raJOitettu, vastaa laivan

isäntä vahingosta 66:67 erityiseen nosto-oikeu
teen asti aluksen vetoisuuden kultakin tonnilta, 
kuitenkin vähintään 10 000 erityisellä nosto
oikeudella. 

Vastuun raja henkilöä kohdanneesta vahin
gosta korotetaan 140 erityisellä nosto-oikeu
della tonnilta kuitenkin vähintään 42 000 eri
tyisellä nosto-oikeudella. 

(3 mom. kumotaan) 

---------------
120 § 

Rahdinottajan vastuu on kuitenkin rajoitettu 
666,67 erityiseen nosto-oikeuteen jokaiselta 
kollilta tai muulta tavarayksiköitä taikka kah
teen erityiseen nosto-oikeuteen kilolta kysees
sä olevan tavaran kokonaispainosta, jos vastuu 
näin laskettuna muodostuu kollilta tai muulta 
tavatyksiköitä laskettua määrää suuremmaksi. 
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Voim.assa oleva laki 

182 §. 
Rahdinottajan vastuu ei saa ylittää kutakin 

makustajaa kohden seitsemääsataatuhatta fran
gia henkilövahingosta eikä kuuttatoistatuhatta 
frangia matkustajan kuljetuksen viivästymises
tä. 

Matkatavaraa k<lhdanneesta vahingosta, me
netyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä rah
dinottajan vastuu ei saa ylittää 

1) kymmentätuhatta frangia kutakin mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on käsi
matkatavara, jota ei säilytetä mukana seuraa
vassa ajoneuvossa tai sen päällä; 

2) viittäkymmentätuhatta frangia kutakin 
ajoneuvoa kohden siinä tai sen päällä säilytet
tyine matkatavaroineen; eikä 

3) kuuttatoistatuhatta frangia jokaista mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on muu 
matkatavara. 

FT'angilla tarkoitetaan 14 §:n 3 momentissa 
mainittua rahayksikköä. 

183 §. 
Rahdinottajalla on oikeus nimenomaisella so

pimuksella ottaa itselleen suurempi vastuu kuin 
182 §:ssä säädetään. Samoin hänellä on oikeus 
asettaa ehdoksi, että matkustajan on itse vas
tattava vahingosta enintään 

1) tuhannen viidensadan frangin määrään 
jokaisesta vahingoittuneesta ajoneuvosta; 

2) kahdensadan frangin määrään muusta 
matkatavarasta; ja 

3) kahdensadan frangin määrään kuljetuksen 
viivästymisestä. 

Ehdotus 

182 § 
Rahdinottajan vastuu ei saa ylittää matkus

tajaa kohden 46 666,67:ää erityistä nosto
oikeutta henkilövahingosta eikä 1 066,67:ää 
erityistä nosto-oikeutta matkustajan kuljetuk
sen viivästymisestä. 

Matkatavaraa kohdanneesta vahingosta, me
netyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä rah
dinottajan vastuu ei saa ylittää: 

1) 666,67:ää erityistä nosto-oikeutta mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on käsi
matkatavara, jota ei säilytetä mukana seuraa
vassa ajoneuvossa tai sen päällä; 

2) 3 333,33:a erityistä nosto-oikeutta ajo
neuvoa kohden siinä tai sen päällä säilytettyine 
matkatavaroineen; sekä 

3) 1 066,67:ää erityistä nosto-oikeutta mat
kustajaa kohden, milloin kysymyksessä on muu 
matkatavara. 

( 4 mom. kumotaan) 

18.3 § 
Rahdinottajalla on oikeus nimenomaisella so

pimuksella ottaa itselleen suurempi vastuu kuin 
182 §:ssä on säädetty. Samoin hänellä on 
oikeus asettaa ehdoksi, että matkustajan on itse 
vastattava vahingosta enintään: 

1) 100 erityisen nosto-oikeuden määrään 
jokaisesta vahingoittuneesta ajoneuvosta; 

2) 13,33 erityisen nosto-oikeuden määrään 
muusta matkatavarasta; ja 

3) 13,3 3 erityisen nosto-oikeuden määrään 
kuljetuksen viivästymisestä. 

279 a § 
Erityisellä nosto-oikeudella tarkoitetaan tässä 

laissa Kansainvälisen Valuuttarahaston määrit
telemää erityistä nosto-oikeutta. 

Erityisen nosto-oikeuden muuntaminen Suo
men rahaksi on toimitettava sen päivän kurssin 
mukaan, jona vastuusta asetetaan vakuus, tai, 
jollei vakuutta aseteta, jona maksu tapahtuu. 
Edellä 182 §:ssä tarkoitetun valuuttamäärän 
muuntaminen tapahtuu kuitenkin maksupäivän 
kurssin mukaan. Muunnettaessa on Suomen 
markan arvo määrättävä käyttäen sitä laskemis
tapaa, jota Kansainvälinen Valuuttarahasto sa
nottuna päivänä soveltaa omassa toiminnassaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 - · 

päivänä 


