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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää muutosehdotuksen merilain 2 ja 
4 a lukuun sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön. 
Laivanisännän vastuuta koskevan 2 luvun muutos 
mahdollistaisi liittymisen merioikeudellisiin saa
misiin liittyvän vastuun rajoittamisesta Lontoossa 
vuonna 1976 tehtyyn kansainväliseen yleissopi
mukseen. Samalla ehdotetaan lainsäädäntöä, jo
ka koskee merioikeudellisiin vaatimuksiin liitty
vän vastuun rajoitusmenettelyä sekä tässä yhtey
dessä syntyvien riitojen ratkaisemista. Tähän liit
tyvät säännökset koskisivat sekä merilain 2 luvun 
mukaista vastuunrajoitusta että aluksista aiheutu
vista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta anne
tun lain mukaista vastuunrajoitusta, ja ne ehdo
tetaan sisällytettäviksi samaan lakiin, eli lakiin 
merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta 
rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä. 
Lisäksi ehdotetaan joitakin muutoksia merilain 
11 lukuun sekä lakiin aluksista aiheutuvista öljy
vahingoista johtuvasta vastuusta. 

Merilain 2 luvun mukaan eräisiin merioikeu
dellisiin saamisiin liittyvä vastuu olisi edelleenkin 
rajoitettu. Vastuunrajoitukseen oikeutettujen pii
riä laajennettaisiin laivanisännästä, laivanisännän 
asemesta aluksen käytöstä huolehtivasta sekä rah
dinantajasta sisältämään myös pelastajat. Samalla 
ehdotetaan korotettaviksi ne rahamäärät, joihin 
vastuu rajoitetaan, eli niin sanotut vastuumäärät. 
Korotus olisi suurin henkilövahinkoihin liittyvän 
ja pienempien alusten kantaman vastuun osalta. 
Lakiehdotuksen mukaan aluksen vastuu matkus
tajiin kohdistuvasta vahingosta olisi noin 220 000 
markkaa kerrottuna sillä matkustajamäärällä, jota 
alus saa todistuskirjan mukaan kuljettaa. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että 2 luvun mukainen vastuun
rajoitus voisi tulla kyseeseen vain katastrofitilan
teissa. Vastuu aluksen miehistöön kohdistuvasta 
vahingosta olisi edelleenkin rajoittamaton. Mui
hin henkilöihin kohdistuvan vahingon vastuu
määrä tulisi nykyistä korkeammaksi. Myös esine
vahinkojen osalta pienten alusten vastuumääriä 
korotettaisiin eniten. 
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Rajoittamatonta vastuuta olisi mahdollista vaa
tia entistä harvemmin. 

Lakiehdotuksen mukaan merioikeudellisesta 
saamisesta vastuussa oleva voisi perustaa rajoitus
rahaston. Toisin kuin aluksista aiheutuvien öljy
vahinkojen yhteydessä, rajoitusrahaston perusta
minen ei olisi edellytyksenä rajoitusoikeuteen 
vetoamiselle. Jos tällainen rahasto on perustettu, 
välttyvät kaikki vastuulliset alukseen tai muuhun 
asianomaisen omaisuuteen kohdistuvalta takava
rikolta, muulta virka-aputoimenpiteeltä tai ulos
otolta. Tämä koskisi myös muussa pohjoismaassa 
sekä tietyin rajoituksin muussa sopimusvaltiossa 
perustettua rajoitusrahastoa. 

Vastuunrajoitusoikeutta, vastuumäärää ja ra
joitusrahaston jakoa koskevia kysymyksiä käsitel
täisiin alioikeudessa ja niin sanotussa rahastonko
kouksessa, rajoitusasiaksi kutsutussa konkurssin 
kaltaisessa menettelyssä. 

Esitys sisältää muutoksia aluksista aiheutuvista 
öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain 
eräisiin säännöksiin, jotka koskevat rajoitusrahas
toa ja rajoitusasiaa. Tämän lisäksi lakiehdotuk
seen sisältyy säännöksiä sellaisiin öljyvahinkoihin 
liittyvästä vastuusta, jotka ovat syntyneet avome
rellä tai valtiossa, joka ei ole liittynyt kansainväli
seen yleissopimukseen öljyn aiheuttamasta pi
laantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli
sesta vastuusta. 

Merilain 4 a luvun muuttamista koskeva ehdo
tus perustuu vuodelta 1974 peräisin olevaan 
kansainväliseen yleissopimukseen. Lähinnä ehdo
tetaan voimassa olevien vastuumäärien tuntuvaa 
korottamista. 

Merilain 11 luvun muuttamista koskevalla eh
dotuksella pyritään tehostamaan merioikeudellis
ten asioiden käsittelyä rajoittamalla asioiden kä
sittely kahdeksaan alioikeuteen. 

Ehdotettujen lakien voimaantulosta säädettäi
siin asetuksella. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

1.1.1. Merioikeudellisista vaatimuksista johtuva 
laivanisännän vastuu 

Suomen merioikeudellinen lainsäädäntö poh
jautuu olennaisilta osiltaan kansainvälisiin sopi
muksiin. Tähän liittyy monenlaisia etuja. Kan
sainvälistä kauppaa ja merenkulkua harjoittavilla 
osapuolilla on suuremmat mahdollisuudet arvioi
da omat oikeutensa ja velvollisuutensa, jos nämä 
ovat eri maissa samankaltaiset. Näin saadaan 
suhteellisen hyvät takeet siitä, että suomalaisia 
osapuolia kohdellaan asianmukaisesti muissa 
maissa, jos näillä mailla on Suomea kohtaan 
kansainvälisoikeudellinen velvoitus soveltaa kan
sainvälisesti sovittuja oikeussääntöjä. Kansainväli
set sopimukset merkitsevät myös eri sopimus
valtioissa toimivien osapuolten saattamista tasa
vertaisempaan kilpailuasemaan, kun vastuuva
kuutuskustannukset tasoittuvat. 

Sekä voimassaolevat että ehdotetut vastuurajoi
tusta koskevat säännökset perustuvat kansainväli
siin yleissopimuksiin. Merilain 2 luvun nykyiset 
säännökset pohjautuvat Brysselissä lokakuun 10 
päivänä 195 7 allekirjoitettuun kansainväliseen 
yleissopimukseen, joka koskee avoimella merellä 
käytettävien alusten omistajain vastuun rajoitta
mista (SopS 4/68). Kyseiseen yleissopimukseen 
perustuvat säännökset sisällytettiin merilakiin 
vuonna 1964 (316/64). Suomessa yleissopimus 
tuli voimaan vuonna 1968. 

Merilain 2 lukuun ehdotetut säännökset perus
tuvat Lontoossa marraskuun 19 päivänä 1976 
allekirjoitettuun yleissopimukseen merioikeudel
lisiin saamisiin liittyvän vastuun rajoittamisesta 
(Lontoon sopimus). Uusi sopimus laadittiin 
useista eri syistä. Marraskuun 29 päivänä 1969 on 
tehty yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantu
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta 
vastuusta (SopS 80/80; öljyvastuusopimus). Sel
laiselle valtiolle, joka ratifioi öljyvastuusopimuk
sen samalla kun sitä vielä sitoi vuoden 195 7 

yleissopimus, tuli ongelmaksi se, että viimemai
nitussa yleissopimuksessa sovitut vastuurajat oli
vat huomattavasti alhaisemmat kuin öljyvastuu
sopimuksen vastuurajat. Silti vuoden 1957 yleis
sopimusta oli edelleen sovellettava, jos öljyvahin
gon aiheuttanut alus oli kotoisin valtiosta, joka 
on liittynyt tähän yleissopimukseen, mutta ei 
öljyvastuusopimukseen. Tällaisten alusten vastuu 
aiheuttamastaan öljyvahingosta oli pienempi 
kuin vahingon kohteeksi joutuneesta valtiosta 
kotoisin olevien alusten vastuu. Edelleen vuoden 
195 7 yleissopimuksen mukaiset vastuumäärät 
osoittautuivat liian alhaisiksi suhteessa vahinkoi
hin ja vakuutusmarkkinoiden riskinkattamisky
kyyn. Lisäksi inflaation seurauksena vastuumää
rien reaaliarvo laski lähes puoleen vuosien 195 7 
ja 1976 välisenä aikana. 

Merilain 2 luvun säännösten perustaminen 
Lontoon sopimukseen tuo tuntuvaa parannusta 
vahingonkärsiiöiden asemaan. Varsinkin henkilö
vahingon osalta vastuu kasvaa huomattavasti. 
Parannusta vahingonkärsiiöiden asemaan tuo 
myös uuden yleissopimuksen pienille ja keskiko
koisille aluksille määräämien vastuumäärien huo
mattava kohoaminen suhteessa nykyisiin vastuu
määriin. Ehdotettujen säännösten vahingonkärsi
jöille antama vähimmäisturva olisi siis nykyistä 
suurempi. Tästä huolimatta ehdotus ei aiheuta 
kohtuuttomia kustannuksia vastuullisille. 

Merioikeudellisiin saamisiin liittyvän vastuun 
rajoittamisesta on merilain 2 luvun ohella säädet
ty muun muassa myös aluksista aiheutuvista 
öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetussa 
laissa ( 401/80). Tässä laissa on säännöksiä rajoi
tusrahaston perustamisvelvollisuudesta niissä ta
pauksissa, joissa vastuunrajoitukseen vedotaan 
sekä tällaisen rahaston jakamisesta. On pidetty 
toivottavana, että rajoitusrahastoa sekä vastuun
rajoitukseen ja rajoitusrahaston jakoon liittyviä 
riitoja koskevat säännökset ovat eri rahastotyyp
pien osalta yhteneväiset. Näiden kysymysten kä
sittelyyn ehdotetaan konkurssin tapaista menette
lyä. Tätä koskevat säännökset on sisällytetty erilli
seen lakiin merioikeudellisen vastuun vuoksi perus
tettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeuden
käynnistä. Mainittu lainmuutos edellyttää eräitä 
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muutoksia aluksista aiheutuvista öljyvahingoista 
johtuvasta vastuusta annettuun lakiin. Viimemai
nittuun lakiin ehdotetaan edelleen lisättäväksi uusi 
23 a §, jonka säännökset koskisivat vastuunrajoi
tusta muussa kuin sopimusvaltiossa tai avomerel
lä syntyneen öljyvahingon yhteydessä. Ehdotettu 
pykälä, jonka tarkoituksena on täyttää vastuu
säännöksissä oleva aukko, koskee lisäksi kustan
nuksia, jotka aiheutuvat mainitunlaisen öljyva
hingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi tarkoi
tetuista toimenpiteistä. 

Merilain 4 a luvussa olevat matkustajien ja 
matkatavaran kuljetusta koskevat säännökset pe
rustuvat vuonna 1969 laadittuun luonnokseen 
matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljet
tamista koskevaksi yleissopimukseksi. Luonnosta 
kehitettiin myöhemmin edelleen ennenkuin 
luonnokseen perustuva yleissopimus hyväksyttiin 
Ateenassa joulukuun 13 päivänä 1974 (Ateenan 
sopimus). Tässä yleissopimuksessa rahdinottajan 
henkilövahinkoon ja käsitavataan liittyvää vas
tuuta on jossain määrin laajennettu merilain 4 a 
luvun säännöksiin verrattuna. Ateenan sopimuk
sen vastuumäärät, jotka ilmaistiin alunperin 
Poincarefrangeina, on vuonna 1976 hyväksytyn 
pöytäkirjan perusteella muutettu ilmaistaviksi 
erityisinä nosto-oikeuksina. 

Ateenan sopimukseen sisältyvien vastuumää
rien reaaliarvo on inflaation seurauksena laskenut 
huomattavasti. Vastuumäärien nykyisen ostovoi
man saattaminen alkuperäiselle tasolle edellyttäi
si, että ne enemmän kuin kaksinkertaistettaisiin. 
Koska Ateenan sopimuksen on sitäpaitsi ratifioi
nut vain pieni määrä valtioita, ei vastuumäärien 
sitomista yleissopimuksen vastuumääriin ole pi
detty tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan ehdote
taan vahingonkärsijäiden aseman parantamista 
vastuumääriä korottamalla. 

Ehdotetut säännökset on valmisteltu pohjois
maisena yhteistyönä ja lainsäädäntö on hyväksyt
ty pääasiassa samansisältöisenä eri pohjoismaissa. 
Tämän vuoksi ei liene mitään merkittävää haittaa 
siitä, ettei Suomi liity Ateenan sopimukseen, 
koska Suomen ja muiden pohjoismaiden välinen 
liikenne muodostaa suurimman osuuden Suo
meen suuntautuvasta matkustajaliikenteestä. 

1.1.2. Luotsien vahingonkorvausvelvollisuus 

Merilain 11 §:n muutoksella pyritään saatta
maan luotsit vahingonkorvausoikeudellisessa suh
teessa samanarvoiseen asemaan muiden virka
miesten kanssa. 

1.1.3. Merioikeudet 

Vuonna 1979 tapahtui suomalaisille aluksille 
105 merionnettomuutta. Samana vuonna sattui 
Suomen aluevesillä 96 alusonnettomuutta. Ylei
simmät onnettomuusryhmät olivat karilleajot 
sekä alusten yhteentörmäykset. Merionnetto
muuksien merkitys koko yhteiskunnalle on, eten
kin kasvaneen ympäristövaaran vuoksi, korostu
nut entisestään, mistä syystä myös merilain 57 
§:n nojalla annettavien meriselitysten yhteiskun
nallinen merkitys on huomattavasti kasvanut. 

Merioikeusjuttujen keskittämisellä kahdeksaan 
merioikeuteen saavutettaisiin näiden juttujen 
tuomioistuinkohtaisen lukumäärän nousu ja sitä 
tietä tuomioistuinten asiantuntemuksen parane
mmen. 

1.2. Keinot 

1. 2.1. Merioikeudellisiin saamzszzn liittyvän 
vastuun yleinen rajoittaminen (globaali
rajoitus) 

Ehdotus merilain 2 luvun laivanisännän vas
tuun rajoittamista koskevien säännösten muutta
miseksi perustuu Lontoon sopimukseen. Yleis
sopimuksen määräyksiä on osittain muotoiltu 
uudelleen ja täydennetty, jotta niitä voitaisiin 
käyttää merilain säännösten pohjana. Samalla on 
otettu kanta eräisiin kysymyksiin, joiden kohdal
la yleissopimus tarjoaa mahdollisuudet useam
piin eri ratkaisuihin. 

Vastuunrajoitukseen oikeutettujen piiriä on 
laajennettu käsittämään myös ne pelastajat, jotka 
suorittavat pelastustyötä muulla tavoin kuin käyt
tämästään aluksesta käsin. Entistä tarkemmin 
määritellään ne, joilla on oikeus vastuunrajoituk
seen. Tätä koskevat säännökset on sisällytetty 12 
§:ään. 

Merilain 13 ja 14 §:ssä määritellään ne saami
set, joiden kohdalla vastuunrajoitusta voidaan 
soveltaa. Niitä ovat lähinnä aluksen käytön yh
teydessä syntyneisiin henkilö- ja omaisuusvahin
koihin perustuvat saamiset. Rajoituksen piiriin 
kuuluvat lisäksi eräät viivästysvahingosta johtuvat 
saamiset ja vahingon ehkäisytoimenpiteistä joh
tuvien kustannusten korvausvaatimukset. Sen si
jaan vastuunrajoitus ei koske pelastuspalkkiota 
tai yhteisestä haverista suoritettavaa korvauso
suutta tarkoittavia eikä miehistön jäseneen koh
distuneesta vahingosta johtuvia saatavia. Merilain 
2 luvun mukaisesta rajoitusoikeudesta on suljettu 
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pois myös öljyvahingoista ja ydinvahingoista joh
tuvat korvausvaatimukset. Niihin sovelletaan 
erikseen muussa lainsäädännössä määriteltyjä vas
tuurajoja. 

Oikeus vastuunrajoitukseen menetetään 15 §:n 
mukaan, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai 
huolimattomuudesta ja tietäen, että sellainen 
vahinko todennäköisesti seuraa. Tällä tarkoite
taan törkeää, tahallisuutta lähellä olevaa huoli
mattomuutta. 

Vastuunrajoitus koskee laivanisännän, aluksen 
omistajan, rahdinottajan tai henkilön, josta he 
vastaavat, yhteenlaskettua vastuuta kustakin on
nettomuudesta. 

Vastuumäärät ovat huomattavasti nykyisiä kor
keammat. Lisäksi matkustajavahingoille säädet
täisiin ehdotuksen mukaan erillinen rajoitusmää
rä. Matkustajavahinkoja koskevan globaalirajoi
tuksen ja 4 a lukuun ehdotettujen säännösten 
mukaisen rahdinottajan matkustajavahinkoon 
liittyvän vastuun välistä suhdetta voidaan kuvata 
seuraavalla tavalla: Ehdotuksen 182 §:n 1 mo
mentin mukaan markustajaan kohdistuvaan va
hinkoon liittyvä vastuu on rajoitettu 100 000 
erityiseen nosto-oikeuteen. Matkustajavahinkoon 
liittyvä globaalirajoitusmäärä olisi 16 §:n 1 mo
mentin mukaan 46 666 erillistä nosto-oikeutta 
kerrattuna sillä matkustajamäärällä, jota alus saa 
todistuksensa mukaan kuljettaa, kuitenkin enin
tään 25 miljoonaa erityistä nostooikeutta. Jos 
esimerkiksi matkustaja-alus saa kuljettaa 500 
matkustajaa, globaalirajoitusmäärä on 
23 333 000 erityistä nosto-oikeutta. Jos siis 230 
matkustajaa kärsii kukin vahinkoa 100 000 eri
tyisen nosto-oikeuden verran globaalirajoitukseen 
ei voida vedota. Vasta jos matkustajiin kohdistu
neisiin henkilövahinkoihin perustuvat yhteenlas
ketut korvausvaateet ylittävät globaalirajoitus
määrän, korvausta rajoitetaan jakamalla globaali
rajoitusmäärä matkustajien kesken suhteessa hei
dän vahinkoihinsa. Tämän laajuisia vahinkoja 
merikuljetuksen yhteydessä on pidettävä erittäin 
epätodennäköisinä. 

Myös muihin kuin aluksen matkustajiin koh
distuviin henkilövahinkoihin liittyviä vastuumää
riä esitetään korotettaviksi. Henkilövahinkoihin 
perustuville vaatimuksille annettaisiin etusija 
jaettaessa niitä koskevia vastuumääriä. Jos henki
lövahinkojen korvaukseen säädetty vastuumäärä 
ei riitä näiden vahinkojen kattamiseen, henkilö
vahingoista johtuvat saamiset tulisivat kilpaile
maan muiden saamisten kanssa jaettaessa esine
ja muihin vahinkoihin tarkoitettua vastuumää
rää. 

Matkustajavahinkoon liittyvä globaalivastuu 
määräytyy sen matkustajamäärän perusteella, jota 
alus saa todistuksensa mukaan kuljettaa. Muissa 
tapauksissa globaalivastuu määräytyy aluksen 
bruttovetoisuuden perusteella. Tämä lasketaan 
vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittaussopi
muksen (SopS 31182) liitteen n:o 1 mukaisesti. 
Viidensadan tonnin ja sitä pienempiä aluksia 
varten on olemassa vähimmäisvastuu. Tästä ylös
päin rajoitusmäärät kohoavat suhteessa aluksen 
kokoon. Korotukset kuitenkin pienenevät asteit
tain isompiin aluksiin mentäessä, jotta ei vakuu
tusmarkkinoiden kapasiteettia ylitettäisi. 

Vastuumäärä 500 tonnin ja sitä pienemmän 
aluksen kohdalla on noin 1,9 miljoonaa markkaa 
henkilövahingon osalta ja noin 985 000 markkaa 
muun vahingon osalta. Lakiehdotuksen säännök
set merkitsevät siten pienten alusten vähimmäis
vastuun huomattavaa korottamista. Toisaalta on 
otettava huomioon, että pienetkin alukset voivat 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Näiden alusten 
yhteenlaskettu vastuu jää yleissopimuksen mää
räysten perusteella huomattavasti sitä vastuuta 
alhaisemmaksi, josta henkilöauton omistaja on 
velvollinen ottamaan vakuutuksen. Ottaen huo
mioon ne vakuutus- ja jälleenvakuutusmahdolli
suudet, joita on tarjolla sekä ammattimaisessa 
käytössä olevia aluksia että huvialuksia varten, ei 
tunnu aiheelliselta käyttää yleissopimuksen tar
joamaa mahdollisuutta säätää alhaisemmat vas
tuurajat alle 300 tonnin aluksille. 

Lakiehdotuksen mukaan varustaja tai muutoin 
vastuulliseksi väitetty voi rajoitusrahaston perus
tamisella suojautua siltä, että velkojat turvautu
vat takavarikkoon tai aluksen pidättämiseen va
kuuden saamiseksi ylisuurille vaatimuksille. 
Vastuunrajoitusoikeuteen vetoaminen ei kuiten
kaan edellytä tällaisen rahaston perustamista. 
Kun rahasto on perustettu, se on esteenä takava
rikon tai muun turvaamistoimenpiteen suoritta
miselle. Lisäksi on kumottava turvaamistoimen
piteet, joihin on jo ryhdytty rahaston perustamis
valtiossa tai muussa sellaisessa valtiossa, jolla on 
läheinen yhteys korvausvaateeseen. 

Rajoitusrahasto tai, jollei tällaista ole perustet
tu, vastuumäärä on jaettava velkojien kesken 
heidän oikeiksi näytettyjen vaatimusteosa suh
teessa. Ainoastaan vastuunrajoituksen alaiset saa
miset voivat osallistua jakoon. Jos varustaja, hä
nen vakuutuksenantajaosa tai joku muu on en
nen jakoa suorittanut saamisen, tulee hän osalli
seksi siitä oikeudesta, joka asianomaisella velko
jalla olisi ollut jaossa. Jos osoitetaan, että on 
mahdollisesti vielä muitakin korvausvaateita, ra-
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hastoa hoitava viranomainen voi päättää tietyn 
määrän erottamisesta tällaisten vaatimusten va
ralta ennen rajoitusrahaston jakoa. 

Lontoon sopimus pyrkii ensisijaisesti sääntele
mään merellä käytettävien alusten vastuunrajoi
tusta. Koska selvä raja merellä käytettävien ja 
sisävesillä käytettävien alusten välillä on vaikeasti 
vedettävissä, yleissopimus on kuitenkin laadittu 
molempiin alustyyppeihin soveltuvaksi. Sopi
musvaltiot voivat silti sisällyttää omaan kansalli
seen lainsäädäntöönsä sisävesialuksia koskevia eri
tyissääntöjä. Tällaisia erityissääntöjä ei ole kui
tenkaan pidetty tarpeellisena. Vastuunrajoitus
säännöksiä ehdotetaan sen vuoksi sovellettaviksi 
kaiken tyyppisiin aluksiin. Ei ole kuitenkaan aina 
selvää, mitä aluksella tarkoitetaan. Yleissopimus
ta ei sovelleta ilmatyynyaluksiin. Tästä ei tarvitta
ne nimenomaista poikkeussäännöstä merilakiin. 
Sellaisesta säännöksestä voisi sitä paitsi aiheutua 
väärinkäsitys, että merilain muita säännöksiä so
vellettaisiin myös ilmatyynyaluksiin. 

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin myös po
rausaluksiin ja siirrettäviin porauslauttoihin. Po
rausaluksen siirtyessä porauspaikalle tai poraus
paikalta tai sen ollessa satamassa aluksille yleisesti 
säädetyt vastuumäärät ovat voimassa. Jos vahinko 
syntyy aluksen porauskäytössä, sovelletaan erityi
siä 21 §:n 2 momentissa säädettyjä vastuumääriä. 

Lontoon sopimukseen ei sisälly sota-aluksia 
eikä muita valtion aluksia koskevia erityis
määräyksiä. Yleissopimuksen määräyksiä sovelle
taan siis periaatteessa tämänkin tyyppisiin aluk
sun. 

Koska vieraan valtion sota-aluksilla ja vieraan 
valtion muilla aluksilla, jotka eivät ole kaupalli
sessa käytössä, on lainkäyttövapautus Suomessa, 
lakiehdotuksen sota-aluksia ja muita valtion 
aluksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin lähinnä 
suomalaisiin aluksiin. Näitä koskevan lainsäädän
nön laatimiselle maan omien toivomusten mu
kaiseksi eivät yleissopimuksen määräykset aseta 
mitään esteitä. Tietyn tyyppisten valtion alusten 
aiheuttamien vahinkojen osalta vastuun tulee 
olla rajoittamaton. Tällaisia ovat vahingot, jotka 
ovat aiheuttaneet aluksen erityiset ominaisuudet 
tai sen erityiskäyttö, kuten esim. sota-aluksen 
harjoitusammunnassa syntyneet ampumavahin
got. Jos vahinkoa sensijaan eivät ole aiheuttaneet 
tällaiset ominaisuudet tai mainittu käyttö, voi 
usein olla sattumanvaraista, onko vahingon ai
heuttajana ollut valtion alus vai joku muu alus. 
Siksi ehdotetaan vastuunrajoitusoikeutta koske
maan myös valtion aluksia. Näiden alusten brut-

tovetoisuus on yleensä hyvin pieni. Jotta vastuu 
ei olisi aivan merkityksetön, se ehdotetaan 5 000 
tonnin aluksen vastuuta vastaavaksi. 

Usein voi olla epäselvää, milloin vahinko on 
aiheutunut aluksen erityisominaisuuksista. Tämä 
koskee muun muassa jäänmurtajan aiheuttamaa 
vahinkoa. Tästä syystä ehdotetaan, että jäänmur
taja-avustuksen aikana aiheutunutta vahinkoa ei 
katsottaisi 21 §:n 1 momentin tarkoittamien eri
tyisominaisuuksien aiheuttamaksi vahingoksi. 

Lakiehdotuksen säännöksiä sovellettaisiin, kun 
vastuunrajoitusta vaaditaan suomalaisen virano
maisen edessä, aluksen ja asianosaisten kansalli
suudesta riippumatta. Erään erityistapauksen 
kohdalla ehdotuksessa on kuitenkin yleissopi
mukseen perustuva, sovellettavaa lakia koskeva 
erityissäännös. Jos vaatimus perustuu palvelus
suhteen aikana syntyneeseen vahinkoon, kysymys 
siitä, voidaanko vastuunrajoitusta soveltaa ja mi
hin määrään asti vastuu on rajoitettu, ratkaistaan 
työsopimusta sääntelevän lain perusteella, kui
tenkin edellyttäen, että kyseinen laki on Lontoon 
sopimuksen sitoman valtion laki. 

1.2.2. Rajoitusrahasto ja rajoitusoikeudenkäynti 

Rajoitusrahaston perustamista, vastuunrajoi
tusoikeuteen liittyviä riitoja sekä rajoitusrahaston 
jakoa koskevat säännökset on koottu ehdotukseen 
laiksi merioikeudellisen vastuun vuoksi perustet
tavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeuden
käynnistä. Säännöksiä sovelletaan merilain 2 lu
vun mukaan ja aluksista aiheutuvista öljyvahin
goista johtuvasta vastuusta annetun lain mukaan 
perustettavaan rajoitusrahastoon. Ensiksi maini
tussa tapauksessa tarkoitetaan niin sanottua glo
baalirahastoa, josta lakiehdotuksessa käytetään 
nimitystä '' merilainmukainen rajoitusrahasto''. 

Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan öljyva
hinkorahastosta. On pidetty toivottavana, että 
rajoitusrahaston perustamiseen ja jakoon liittyvä 
menettely olisi molemmissa tapauksissa samanlai
nen. Tämä on ilmeisesti mahdollista siitä huoli
matta, että oikeus vastuunrajoitukseen aluksista 
aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 
annetun lain mukaan edellyttää rajoitusrahaston 
perustamista, kun taas merilain 2 luvun mukaan 
vastuunrajoitukseen voidaan vedota, vaikka glo
baalirahastoa ei perustetakaan. Viimemainittuun 
ratkaisuun on päädytty sentakia, että kun velko
jien lukumäärä on öljyvahinkojen yhteydessä 
yleensä suuri, muun merioikeudellisen vastuun 
rajoittamisen yhteydessä saattaa velkojien luku
määrä jäädä hyvinkin pieneksi. Kun velkojia on 
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vähän, on usein tarkoituksenmukaisempaa, että 
asianosaiset itse tuomioistuimeen turvautumatta 
huolehtivat rajoitusmäärän jaosta. 

Jos velkoja haluaa saamisesta vakuuden, hän 
voi ennen rajoitusrahaston perustamista pyytää 
tällaista vakuutta. Tämä voi tapahtua yleisten 
vakuuden asettamista koskevien säännösten mu
kaisesti. Mikäli laivanisäntä ei halua perustaa 
rahastoa, hän voi asettaa pakkotoimenpiteen 
välttämiseksi vaadittavan vakuuden. Vakuus on 
asetettu siinä tapauksessa ainoastaan vakuutta 
pyytänyttä velkojaa varten. Laivanisäntä ottaa 
riskin, että toiset velkojat myöhemmin pyytävät 
esimerkiksi takavarikkoa ja että hän joutuu silloin 
asettamaan lisävakuuden. Tämän riskin hän voi 
välttää perustamalla rajoirusrahaston. Tällaisen 
rahaston perustamisesta seuraa, että kaikilla vel
kojilla, joilla on onnettomuuteen perustuvia, 
vastuunrajoiruksen alaisia vaatimuksia, on oikeus 
korvaukseen rahastosta. Tämän jälkeen rahaston 
perustajan omaisuuteen ei voida kajota velkojien 
vaatimusten vakuudeksi. 

Silloinkin, kun velkoja on saanut saamisensa 
vahvistavan tuomion ja pyytää tuomion täytän
töönpanoa, rahaston perustaminen erillisen täy
täntöönpanon estämiseksi tulee olla mahdollista. 
Velkojalie tämä voi tarkoittaa sitä, että hän 
joutuu odottamaan maksua. Estääkseen liian pit
kän odotuksen esimerkiksi selvitettäessä vastuuta 
muihin velkojiin nähden, tuomioistuin voi mää
rätä maksettavaksi alustavasti korvausta rahastosta 
niille velkojille, joiden saamiset on vahvistettu. 

Rajoitusrahasto voidaan perustaa joko talletta
malla varat tai asettamalla vakuus, joka ilmeisesti 
käytännössä tulee olemaan tavallisempaa. Tal
letettavan tai vakuuden tarkoittaman rahamäärän 
tulee ensisijaisesti vastata kyseistä vastuumäärää. 
Perustettaessa merilain mukaista rajoitusrahastoa 
rahastoon tulee myös sisältyä vastuumäärän korko 
rahaston perustamispäivään saakka. Tämän lisäk
si tuomioistuin voi vaatia maksettavaksi lisämää
rän velkojien muiden korkovaatimuksien ja mah
dollisten oikeudenkäyntikulujen vakuudeksi. 

Rajoitusrahaston perustamisen jälkeen on kaik
kien asianosaisten etujen mukaista, että kaikki 
kysymykset, jotka on ratkaistava ennen rahaston 
jakoa, mahdollisimman pian ratkaistaan. Tätä 
helpotetaan kanavoimalla kaikki tällaiset riitaky
symykset siihen ruomioistuimeen, jossa rahasto 
on perustettu. Rahaston perustamisen jälkeen ei 
erillisen kanteen" nostaminen rahastoon kohdis
tettavan vaatimuksen johdosta tule olla mahdol
lista. Sensijaan on voitava viedä päätökseen ra-

haston perustamisajankohtana jo käynnissä olleet 
oikeudenkäynnit. Tällaisten oikeudenkäyntien 
tuomioihin, kuten myös ennen rahaston perusta
mista annettuihin, vastuunrajoitusta koskevan 
varauksen sisältäviin tuomioihin voidaan vedota 
rajoitusasiassa, ja ne voidaan ottaa huomioon 
rahastoa jaettaessa. 

Pääpiirteet menettelystä rajoitusoikeudenkäyn
nei~sä, joihin voidaan hakea täydentäviä ohjeita 
lähmnä konkurssimenettelyä koskevista säännök
sistä, ovat seuraavat: Rajoitusrahaston perustami
sen jälkeen velkojia on koulutuksella kehotettava 
ilmoittamaan saamisensa. Rahastolle on voitava 
asettaa hoitaja, jonka tehtävänä on tutkia onnet
tomuuteen liittyvät asianhaarat ja ilmoitetut saa
miset. Rahaston hoitaja tulee yleensä asettaa, jos 
on oletettavissa, että velkojia on paljon tai että 
rahaston jakaminen tulee muuten hankalaksi. 
Vaatimusten ilmoittamista varten asetetun mää
räajan kuluttua umpeen on velkojat kutsuttava 
rahastonkokoukseen. Kokousta varten rahaston 
hoitajan tulee laatia ehdotus rajoitusasiassa esille 
tulleiden kysymysten ratkaisemiseksi. Hänen tu
lee siis ottaa kantaa kysymyksiin, onko rahaston 
perustaja tai se, jonka puolesta rahasto on perus
tettu vastuussa, ja onko hänellä oikeus vastuunra
joitukseen. Tämän lisäksi hänen tulee ottaa kan
taa yksittäisiin vaatimuksiin ja tarkastaa, onko 
vastuumäärä oikein laskettu. Hankalissa tapauk
sissa, kuten esimerkiksi alusten yhteentörmäyk
sen yhteydessä, rahaston hoitajalla tulee olla 
mahdollisuus käyttää hyväkseen asiantuntija
apua asioiden selvittämiseksi. 

Rahastonkokouksen tarkoituksena tulee olla 
mahdollisten erimielisyyksien poistaminen. Jos 
tarvitaan lisäselvityksiä tai -aikaa sovitteluja var
ten, kokous voidaan siirtää myöhempään ajan
kohtaan. Jos asianosaiset ovat kokouksessa pääs
seet kaikissa asioissa yksimielisyyteen, rahaston 
jaon tulee perustua heidän sopimukseensa. 

Jos rahastonkokouksen jälkeen on vielä olemas
sa väitteitä rahaston hoitajan ehdotusta vastaan, 
tuomioistuimen on ratkaistava tällaiset kysymyk
set. Tämän tulee tapahtua rajoitusoikeudenkäyn
nin puitteissa, mutta mikään ei estä kysymysten 
käsittelemistä erikseen ja niiden ratkaisemista 
osa- tai välituomiolla. Tällaisten kysymysten rat
kaisemiseen on sovellettava riita-asiain oikeuden
käyntejä koskevia yleisiä säännöksiä. 

Jos joku ei tyydy rahastonkokouksen päättyessä 
sovittuun ratkaisuun, hänen tulee tuomiois
tuimen asettaman määräajan kuluessa ilmoittaa, 
pitääkö hän kiinni väitteestään. Jollei tällaista 
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ilmoitusta tehdä, väite on katsottava rauenneek
sl. 

Jos on oletettavissa, että jäljellä olevien riitaky
symysten ratkaiseminen tulee pitkittymään, tuo
mioistuin voi määrätä ennakkomaksun maksetta
vaksi riidattomista saamisista. Näin tulee myös 
menetellä, jollei voida sulkea pois mahdollisuut
ta muiden korvaukseen oikeutettujen vaatimus
ten ilmaantumisesta. Rahaston alustava jako on 
siis voitava toimittaa, kun oikeus on asettanut 
syrjään tietyn rahamäärän tällaisten vaatimusten 
kattamiseksi. Kun kaikki riitaiset vaatimukset on 
ratkaistu eikä enää ole aihetta olettaa, että vielä 
esitetään muita vaatimuksia, rahasto on- lopulli
sesti jaettava. 

Mikäli käy ilmi, että oikeutta vastuunrajoituk
seen ei ole, rajoitusrahasto on silti jaettava velko
jien kesken. Siltä osin kuin rahaston jako ei riitä 
saamisen kattamiseksi, velkojat voivat pyytää täy
täntöönpanoa tavalliseen tapaan. 

1.2.3. Öljyvahingot 

Aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtu
vasta vastuusta annetun lain rajoitusrahastoa kos
kevat säännökset ovat 6-11 §:ssä. Koska rajoi
tusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä ehdo
tetaan säädettäväksi erillinen laki, tulevat eräät 
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta 
vastuusta annetun lain säännökset tarpeettomik
Si. 

Öljyvahinkoihin liittyvä vastuu on aluksista 
aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 
annetun lain ) § 1 momentin mukaan rajoitettu 
133 erityiseen nosto-oikeuteen tonnia kohti. Se ei 
kuitenkaan voi milloinkaan ylittää 14 miljoonaa 
erityistä nosto-oikeutta. Jos aluksen rekisteröinti
maana on valtio, joka on liittynyt vuoden 1957 
rajoitussopimukseen mutta ei vuoden 1969 öljy
vastuusopimukseen, ) §:n 3 momentin mukaisen 
vastuun tulee kuitenkin määräytyä 10-23 §:n 
mukaan. Tämä säännös johtuu niistä kansainvä
lisoikeudellisista velvoitteista, joihin Suomi on 
sitoutunut liittyessään vuoden 19)7 yleissopi
mukseen. Se voidaan siis kumota Suomen liitty
essä Lontoon sopimukseen ja sanoessa vuoden 
19) 7 sopimuksen irti. 

Öljyvastuusopimuksen mukaan öljyvahingolla 
tarkoitetaan aluksen ulkopuolella tapahtunutta 
pilaantumisvahinkoa, jonka on aiheuttanut aluk
sessa irtolastina kuljetettavan pysyvän öljyn pääsy 
aluksesta. Yleissopimus on sovellettavissa ainoas
taan sopimusvaltiossa syntyneeseen öljyvahin-

koon sekä kustannuksiin, jotka johtuvat tietynlai
sista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoitus on öljyvahingon estäminen tai rajoitta
minen sopimusvaltiossa. Lontoon sopimuksen si
sältämän nimenomaisen määräyksen mukaan 
yleissopimus ei ole sovellettavissa öljyvahinkoi
hin, jotka ovat öljyvastuusopimuksen tarkoitta
maa tyyppiä. Koska jotkut öljyvahingot ovat 
kylläkin öljyvastuusopimuksen tarkoittamaa tyyp
piä, mutta eivät kuulu yleissopimuksen maantie
teellisen soveltamisalueen piiriin esim. siitä syys
tä, että niiden tapahtumapaikka on ollut muual
la kuin sopimusvaltiossa, nämä vahingot eivät ole 
tällä hetkellä vastuunrajoituksen alaisia sen pa
remmin aluksista aiheutuvista öljyvahingoista 
johtuvasta vastuusta annetun lain kuin merilain 2 
luvunkaan perusteella. 

Sen tähden aluksista aiheutuvista öljyvahin
goista johtuvasta vastuusta annettuun lakiin eh
dotetaan sisällytettäväksi säännös, joka asettaa 
erillisen vastuurajan sellaisille öljyvahingoille, 
jotka ovat lain tarkoittamaa tyyppiä mutta eivät 
kuulu lain nykyisten säännösten piiriin. Vastuu
rajaksi esitetään nykyistä, mainitun lain öljyva
hingoille säätämää vastuurajaa. 

1.2.4. Matkusta;i'en ja matkatavaran kuljetus 

Matkustajien ja matkatavaran kuljetusta koske
via säännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että 
ne pääosiltaan vastaisivat Ateenan sopimuksen 
määräyksiä. Rahdinottajan vastuun perusteita 
koskevaa säännöstä ehdotetaan sentähden muu
tettavaksi jonkinverran ankarammaksi, niin että 
määrätynlaisia merionnettomuuksia lukuunotta
matta vahingon oletetaan johtuvan rahdinottajan 
virheestä tai laiminlyönnistä, jollei päinvastaista 
näytetä toteen, silloinkin, kun vahinko johtuu 
alukseen tulleesta viasta. Viivästysvastuuta koske
vat säännökset ehdotetaan säilytettäviksi, vaikka 
vastaavia määräyksiä ei Ateenan sopimuksessa 
olekaan. Yleissopimus ei kuitenkaan estä tämän 
asian sääntelemistä kansallisessa laissa. Yleissopi
muksesta poiketen ehdotetaan, että matkustajien 
ja matkatavaran kuljetuksissa tapahtuviin våhin
koihin liittyviä vastuumääriä korotettaisiin hie
man enemmän kuin mitä inflaatio edellyttäisi. 
Lisäksi ehdotetaan ajoneuvossa tai sen päällä 
säilytettävään käsimatkatavaraan kohdistuva va
hinko korvattavaksi käsimatkatavaran vastuumää
rästä eikä ajoneuvoon kohdistuvan vahingon vas
tuumäärästä, kuten yleissopimuksessa on määrät-
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ty. Muilta osin merilain 4 a lukuun ehdotettavat 
muutokset ovat vähemmän tärkeitä. 

1.2.5. Luotsien vahingonkorvausvelvollisuus 

Se seikka, etteivät valtio ja kunta luotsin 
työnantajina vahingonkorvauslain (412/74) 3 lu
vun 7 §:n mukaan ole vastuussa luotsausvahin
goista, asettaa luotsin muihin työntekijöihin ja 
virkamiehiin nähden poikkeavaan asemaan. 
Vaikka vahingonkorvauslain voimassa ollessa ei 
ole tiettävästi esitetty vahingonkorvausvaatimuk
sia luotseja kohtaan, on mahdollisuus suuren 
korvausvastuun syntymisestä ymmärrettävästi ai
heuttanut luotsien keskuudessa epävarmuutta. 

Ennen vahingonkorvauslain voimaantuloa 
esiintyi jonkin verran juttuja, joissa luotsi tuo
mittiin korvausvelvolliseksi. Koska vahinkojen 
suuruuden vuoksi vahingon kärsinyt ei ole kysei
sissä tapauksissa voinut laskea saavansa perityksi 
luotsilta korvaussummaa, on todennäköistä, että 
kannetta ajettiin luotsia vastaan lähinnä vain sen 
vuoksi, että korvaus lopulta voitaisiin saada valti
olta valtion vastuualaisuudesta virkamiehen ai
kaansaamasta vahingosta annetun lain ( 142 1 2 7) 
perusteella. Kun toisaalta vahingonkorvauslain 
voimaantulon jälkeen ei luotsia tiettävästi ole 
kertaakaan tuomittu vahingonkorvausvelvollisek
si, on ilmeistä, että valtion ja kunnan saattami
sesta uudelleen vastuunalaiseksi luotsausvahin
goista seuraisi vahingonkorvausjuttujen lisäänty
minen nykyisestä. Tällainen kehitys olisi myös 
luotsien kannalta epäedullinen. Vahingonkor
vauslain kanavointisäännös ei näet saattaisi luot
sia ulkopuoliseksi, sillä tuottamuksen selvittämi
seksi myös luotsi jouduttaisiin haastamaan joko 
vastaajaksi tai vahingonkorvauslain 7 luvun 5 §:n 
mukaisesti kuultavaksi valtiota vastaan ajettavaan 
juttuun. Selvää on myös, että valtion ja kunnan 
vastuunalaisuus voisi yksittäistapauksissa merkitä 
julkiselle vallalle huomattavaa taloudellista rasi
tusta, joka nykyisten vakuutusjärjestelyjen kautta 
jakaantuu laajan merikuljetuksia suorittavan ja 
käyttävän vakuutuskollektiivin kannettavaksi. 
Niinpä Euroopan merenkulkuvaltioissa onkin 
sääntönä, ettei julkinen valta vastaa luotsausva
hingoista. Näistä syistä ei myöskään Suomessa ole 
nähty syytä palata ennen vahingonkorvauslain 
voimaantuloa vallinneeseen järjestelmään. 

Luotsit ovat muita työntekijöitä ja virkamiehiä 
huonommassa vahingonkorvausoikeudellisessa 
asemassa lähinnä siinä suhteessa, etteivät he 
isännänvastuutapauksessa saa hyväkseen kana-
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vointisuojaa.Puute ehdotetaan poistettavaksi me
rilain 11 § :ään tehtävillä lisäyksillä siten, että 
vastuu muille kuin laivanisännälle aiheutuneista 
vahingoista kohdistuisi ensisijaisena laivanisän
tään. Samalla selvennettäisiin korvaussääntelyä 
siten, että luotsin vastuu laivanisännälle määräy
tyy vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n säännös
ten mukaan. 

Tässä yhteydessä on harkittu myös merilain 11 
§ :ssä mainittujen, toimeksiantosuhteessa olevien 
vahingonaiheuttajien asemaa. Toimeksiantosuh
teessa oleva henkilö on tavallisesti työntekijän 
tavoin epäitsenäinen työnsuorittaja siinä suhtees
sa, että myös hänen toimintansa tapahtuu toisen 
lukuun. Ei ole nähty estettä sille, ettei myös 
merilain 11 §:ssa tarkoitettua, toimeksiantosuh
teessa laivanisäntään olevaa henkilöä saarettaisi 
samaan asemaan kuin mitä luotsin osalta ehdote
taan. 

1.2.6. Merioikeudet 

Merikuljetusten luonteen muututtua teknisen 
ja taloudellisen kehityksen myötä, olisi pyrittävä 
luomaan edellytykset meriselitysinstituution vah
vistamiseksi siten, että meriselityksessä voitaisiin 
mahdollisimman suurella asiantuntemuksella ja 
tarkkuudella selvittää onnettomuuteen vaikutta
neet seikat. Merilakia ehdotetaan tästä syystä 
muutettavaksi siten, että meriselityksen vastaan
ottamiseen oikeutettujen tuomioistuinten luku
määrä rajoitetaan, jolloin toimivaltaisten tuomio
istuinten asiantuntemus samalla lisääntyy. Meri
lain 254 §:ssä on tuomioistuimille säädetty vel
vollisuus aktiivisesti pyrkiä selvittämään kaikki 
merionnettomuuteen vaikuttaneet seikat. 

Lakiehdotuksen mukaan merioikeusjuttujen 
käsittely ja meriselitysten vastaanottaminen kes
kitettäisiin hovioikeuspiireittäin seuraaviin tuo
mioistuimiin: 

Turun hovioikeus
piiri 

Vaasan hovioikeus
pun 
Itä-Suomen hovioi
keuspiiri 

Helsingin 
keuspiiri 

hovioi-

Ahvenanmaan kihla
kunnanoikeus ja Turun 
raastuvanoikeus 

Vaasan raastuvanoikeus 

Savonlinnan raastuvan
oikeus 

Helsingin ja Hangon 
raastuvanoikeudet 
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Kouvolan hovioi-
keuspiiri 

Rovaniemen hovioi
keuspiiri 

Kotkan raastuvanoikeus 
Ja 

Oulun raastuvanoikeus. 

Näitä tuomioistuimia, niiden käsitellessä näitä 
asioita, kutsuttaisiin merioikeuksiksi. 

2. Nykytilanne ja as1an valmistelu 

2.1. Nykytilanne 

2.1.1. Merioikeudellisista vaatimuksista johtuva 
laivanisänniin vastuu 

Merilain 2 luvun säännökset laivanisännän vas
tuun rajoittamisesta saatettiin voimaan vuonna 
1964 annetulla lailla (316/64). Ne rakentuvat 
vuoden 195 7 yleissopimukseen avoimella merellä 
käytettävien alusten omistajain vastuun rajoitta
misesta. Suomi ratifioi yleissopimuksen vuonna 
1968. Säännökset laadittiin pohjoismaisena yh
teistyönä. Lähes samansisältöiset säännökset ovat 
voimassa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. 

Merilain 13 §:n mukaan laivanisännällä on 
oikeus rajoittaa vastuunsa tietynlaisten vaatimus
ten osalta. Sama oikeus on 20 §:n mukaan 
aluksen omistajalla, joka ei ole laivanisäntä sekä 
rahdinantajalla ja sillä, joka laivanisännän ase
mesta huolehtii aluksen käytöstä. Myös aluksen 
vuokraaja, joka ei ole laivanisäntä eikä rahdinan
taja, voi ilmeisesti vedota vastuunrajoitussääntöi
hin. Sama koskee niitä, jotka avustavat aluksen 
käytössä. Lain 20 §:n 2 momentissa mainitaan 
erikseen päällikkö, miehistön jäsen ja luotsi. 
Todennäköisesti säännös ei koske itsenäisiä avus
tajia. 

Myös valtio voi vedota vastuunrajoitukseen 
omien alustensa osalta. 

Lain 13 §:ssä luetellaan saamiset, joiden osalta 
vastuunrajoitukseen voidaan vedota. Vahingon 
kohdistuessa omaisuuteen taikka henkilöön, joka 
on aluksessa siinä matkustaakseen, korvausvas
tuu on rajoitettu. Vastuunrajoitus koskee lisäksi 
henkilöön tai omaisuuteen kohdistuneen vahin
gon korvausta, mikäli vahingon on aiheuttanut 
joku aluksessa oleva. Tällä säännöksellä on mer
kitystä erityisesti yhteentörmäyksen ja karilleajon 
yhteydessä. Kansainvälisessä oikeuskäytännössä 
on katsottu, ettei vastuuta sukeltajan aiheutta
masta vahingosta voitu rajoittaa, kun pelastusa
luksesta käsin toiminut sukeltaja ei ole ollut 
aluksessa vahingon aiheuttamishetkellä. Samoin 
vastuu on rajoitettu, kun vaaditaan korvausta 
henkilöön tai omaisuuteen kohdistuneesta vahin
gosta, jos vahinko on syntynyt aluksen ohjailun 
tai käytön, taikka lastin käsittelyn tai kuljetuksen 
taikka matkustajien laivaannousun, kuljetuksen 
tai maihinnousun yhteydessä. Edelleen rajoitus 
koskee satamalaitokseen, altaaseen tai purjehdus
kelpoiseen vesiväylään kohdistunutta vahinkoa, 
sekä korvausta kustannuksista, jotka ovat aiheu
tuneet lakisääteisestä velvollisuudesta poistaa 
uponnut, karilleajanut tai hylätty alus taikka 
sellaisessa aluksessa oleva omaisuus. Tällaisesta 
velvollisuudesta on säädetty vesikulkuväylien 
merkitsemisestä annetun asetuksen (846/79) 9 
§:ssä. Oikeus vastuunrajoitukseen ei ole riippu
vainen siitä, perustuuko vastuu tuottamukseen 
vai objektiiviseen vastuuseen. Oikeutta vastuun
rajoitukseen ei kuitenkaan ole, jos vastuullinen 
on itse aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti. 
Vastuunrajoitus ei koske vastuuta vahingosta, 
jonka on aiheuttanut laivanisännän palveluksessa 
oleva henkilö tai luotsi vahingonkärsiiän ollessa 
aluksessa tai työskennellessä aluksen palvelukses
sa. 

Vastuu on rajoitettu 66,77 erityiseen nosto
oikeuteen aluksen vetoisuuden kultakin tonnilta, 
kuitenkin vähintään 10 000 erityiseen nosto
oikeuteen. Jos vahinko kohdistuu henkilöön, 
vahinkoa koskevaa vastuurajaa korotetaan 140 
erityisellä nosto-oikeudella tonnilta, kuitenkin 
vähintään 42 000 erityisellä nosto-oikeudella. Tä
män mukaan 300 tonnin aluksen vastuu on 
esinevahingosta noin 122 000 markkaa ja henki
lövahingosta noin 379 000 markkaa. Vastaavasti 
10 000 tonnin aluksen vastuumäärät ovat noin 
4,1 ja 12,6 miljoonaa markkaa. 

Jos vahinko kohdistuu sekä henkilöön että 
omaisuuteen, henkilövahinkoon perustuvat vaati
mukset ovat etusijalla jaettaessa rahamäärää, jolla 
vastuu korotetaan sellaisten vahinkojen yhteydes-
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sä. Jos täyttä korvausta ei tasta rahamäärästä 
saada, henkilövahinkoon perustuvat vaatimukset 
kilpailevat esinevahinkoon perustuvien vaatimus
ten kanssa vastuumäärän loppuosuudesta. 

Jos vastuullinen on asettanut vakuuden koko 
vastuumäärästä, vakuuteen voidaan vedota kaik
kia niitä velkojia vastaan, joiden vaatimuksia 
sama vastuumäärä koskee. Kun vakuus on asetet
tu, vastuullinen voi vaatia vapautettavaksi omai
suuden, johon on kohdistettu takavarikko tai 
muu virka-aputoimenpide sellaisen vaatimuksen 
suorittamiseksi, jonka suhteen vastuu on rajoitet
tu. 

Jos vastuumäärän laskemisesta tai sen jaosta 
velkojien kesken syntyy riita, voidaan asia siirtää 
merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. 

Varustajan vastuun rajoitusta koskevia sään
nöksiä sovelletaan silloin, kun vastuunrajoituk
seen vedotaan suomalaisen viranomaisen edessä. 

Nykytilannetta öljyvahinkoon liittyvän vastuun 
osalta on selostettu edellä jaksossa 1. 2. 3. 

Matkustajien ja matkatavaran kuljetusta koske
via säännöksiä on selostettu jaksossa 1.2.4. 

2.1.2. Luotsien vahingonkorvausvelvollisuus 

Luotsit ovat valtion tai kunnan virkamiehiä, 
joiden tehtävänä on luotsausasetuksen (393/57) 
mukaisesti avustaa aluksia Suomen rannikolla ja 
sisävesillä. Virkamiehen henkilökohtainen vahin
gonkorvausvastuu määräytyy vahingonkorvaus
lain 4 luvun 2 §:n mukaan saman lain 4 luvun 1 
§:ssä säädettyjen työntekijän vastuuta koskevien 
perusteiden mukaisesti. Työntekijä on velvolli
nen korvaamaan tuottamuksellaan työtoverilleen 
tai sivulliselle aiheuttamastaan vahingosta mää
rän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huo
mioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingo
naiheuttajan asema, vahinkoa kärsineen tarve 
sekä muut olosuhteet. Korvausvelvollisuutta ei 
lainkaan synny, jos työntekijän viaksi jää vain 
lievä tuottamus. Sen sijaan, jos vahinko on 
aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomitta
va, jollei sovittelua erityisistä syistä harkita koh
tuulliseksi. 

Vahingonkorvauslain 3 luvun 7 § vapauttaa 
valtion ja kunnan vastuusta luotsauksessa aiheu
tetusta vahingosta. Sen sijaan valtio ja kunta ovat 
edelleenkin vastuussa luotsin muutoin kuin itse 
luotsaustoimessa aiheuttamasta vahingosta. Täl
laisia harvinaisia tapauksia ovat esimerkiksi ne, 
joissa luotsi määräysten vastaisesti ei ole asema-

paikallaan tai laiminlyö lähteä kutsun saatuaan 
avustamaan alusta. 

Luotsin vahingonkorvausoikeudellisen vastuun 
kannalta on syytä erottaa toisistaan muulle kuin 
laivanisännälle, siis ulkopuoliselle, ja toisaalta 
laivanisännälle aiheutuneet vahingot. 

Merilain 11 §:n 1 momentin mukaan laivan
isäntä on vastuussa vahingosta, jonka aluksen 
päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku laivaväkeen 
kuulumaton, laivanisännän tai päällikön toimek
siannosta aluksessa työskentelevä henkilö on toi
messa tekemällään virheellä tai laiminlyönnillä 
aiheuttanut. Laivanisännällä on siis tuottamuk
sestaan riippumaton vastuu lainkohdassa mainit
tujen henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Va
hingonkorvauslain 6 luvun 2 §:n niin sanottu 
kanavointisäännös eli säännös siitä, että työnteki
jä on vastuussa vain siitä määrästä, jota ei voida 
saada työnantajalta, ei koske luotsin ja laivaisän
nän vastuuta muiden kärsimistä vahingoista. Sen 
vuoksi luotsi voi joutua vahingonkorvausvelvolli
seksi laivanisännän kanssa yhteisvastuullisesti tai 
jopa yksin, jos korvausvaatimus on kohdistettu 
pelkästään luotsiin. Valtion ja kunnan vastuuva
paudesta seuraa, ettei kanavointisäännös myös
kään julkisyhteisöön nähden ole mahdollinen. 
Luotsi ei siis missään tapauksessa saa hyväkseen 
muilla työntekijöillä ja virkamiehillä olevaa kana
vointietua. 

Merilain 11 §:n 2 momentin (367/79) mukaan 
laivanisännällä on oikeus vaatia suorittamansa 
korvausmäärä vahingonaiheuttajalta tämän kor
vausvastuuta koskevien perusteiden mukaisesti. 
Luotsin osalta tämä merkitsee, että hän on vas
tuussa edellä mainittujen vahingonkorvauslain 4 
luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti. 
Regressitapauksissa luotsin vastuu toimeksianta
jaansa laivanisäntään nähden on siis sama kuin 
työntekijän vastuu työnantajaansa nähden. 

Vastuu laivanisännälle aiheutuneista vahin
goista on luotsin kannalta ongelmallisin. Tyypil
linen tapaus on luotsausvirheen johdosta tapah
tunut karilleajo, jonka tapaisissa onnettomuuk
sissa vahingot ovat yleensä huomattavia. 

Koska luotsi ei ole työ- eikä virkasuhteessa 
laivanisäntään, hänen vastuunsa laivanisännälle 
ei määräydy niiden säännösten mukaan, jotka 
sääntelevät työntekijän ja virkamiesten vastuun 
työnantajalle aiheutetusta vahingosta. Sitä taas, 
onko luotsin laivanisännälle aiheuttama vahinko 
vahingonkorvauslain 4 luvun 1 ja 2 § :ssä tarkoi
tettua sivulliselle aiheutettua vahinkoa, on pidet
ty tulkinnanvaraisena kysymyksenä. 
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2.1.3. Merioikeudet 

Nykyisin on Suomessa 35 raastuvanoikeutta, 
jotka kaikki merilain säännösten mukaan voivat 
tulla kysymykseen merioikeusjuttuja käsiteltäes
sä. Vuosina 1977-1979 merioikeusjuttuja käsi
teltiin kuitenkin vain 14 tuomioistuimessa juttu
tiheyden liikkuessa 1 jutusta vuodessa (Pori, 
Kajaani) 19:ään (Maarianhamina). Kun juttujen 
käsittelyn taso on suuresti riippuvainen koko 
tuomioistuimen, oikeuden tueksi määrätyt meri
asiantuntijat mukaan lukien, kokemuksesta meri
oikeusjuttuja käsiteltäessä, ehdotetaan, että meil
lä Ruotsin mallin mukaisesti rajoitettaisiin meri
oikeusjuttujen käsittelemiseen ja meriselitysten 
vastaanottamiseen oikeutettujen tuomioistuinten 
lukumäärä kahdeksaan. Tällöin kuhunkin hovioi
keuspiiriin tulisi vähintään yksi alioikeus, joka on 
toimivaltainen näitä juttuja käsittelemään. Juttu
jen keskittämisellä saavutettaisiin näiden juttujen 
tuomioistuinkohtaisen lukumäärän nousu ja sitä 
tietä tuomioistuinten asiantuntemuksen parane
mmen. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Merioikeudellisista vaatimuksista johtuva 
laivanisännän vastuu 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti touko
kuun 22 päivänä 1978 työryhmän, jonka tehtävä
nä oli laatia hallituksen esityksen muodossa oleva 
ehdotus merioikeudellisiin saamisiin liittyvän 
vastuun rajoitusta koskeviksi säännöksiksi sekä 
matkustajien ja matkatavaran kuljetusta koske
vien säännösten muutokseksi. Työryhmä, joka on 
ollut yhteistyössä muiden pohjoismaiden vastaa
viin komiteoihin luovutti esityksensä vuonna 
1980. Kauppa- ja teollisuusministeriö on saanut 
työryhmän mietinnöstä lausunnot puolustusmi
nisteriöltä, oikeusministeriöltä, merenkulkuhalli
tukselta, Helsingin raastuvanoikeudelta, Teolli
suuden Keskusliitolta, Suomen Vakuutusyhtiöi
den Keskusliitolta, Suomen Laivanpäällystöliitol
ta, Ålands Redarförening r.f:ltä, Suomen Varus
tamoyhdistykseltä ja Rannikko- ja sisävesiliiken
teen työnantajaliitto RASILA ry:ltä. Lausuntojen 
perusteella esitystä on edelleen valmisteltu 
kauppa- ja teollisuusministeriössä. 

2.2.2. Luotsien vahingonkorvausvelvollisuus 

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 1981 työ
ryhmän selvittelemään tarvetta tarkistaa luotsin 
vahingonkorvausvastuuta koskevia säännöksiä. 

Oikeusministeriö on saanut työryhmän esityk
sestä lausunnot kauppa- ja teollisuusministeriöl
tä, merenkulkuhallitukselta, Luotsiliitto r. y:ltä, 
Suomen Varustamoyhdistykseltä, Alands Redar
förening r.f:ltä ja Merivakuutusyhtiöiden Yhdis
tys r.y:ltä. Työryhmän ehdotuksia puollettiin 
yleisesti. 

Lausuntojen jälkeen asiaa on edelleen valmis
teltu kauppa- ja teollisuusministeriössä. 

2.2.3. Merioikeudet 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 12 päivä
nä tammikuuta 1979 työryhmän, jonka tehtävä
nä oli muun muassa selvittää, tulisiko meriseli
tysten antaminen keskittää tiettyihin tuomiois
tuimiin, sekä tehdä tarvittavat lainmuutosehdo
tukset asiasta. 

Ehdotus perustuu tältä osin meriselitystyöryh
män muistioon. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on saanut työ
ryhmän ehdotuksesta lausunnot oikeusministe
riöltä, merenkulkuhallitukselta, Kouvolan, Vaa
san, Helsingin ja Turun hovioikeuksilta, Suomen 
Varustamoyhdistykseltä, Alands Redarförening 
rf:ltä, Suomen Laivanpäällystöliitolta, Suomen 
Merimies-Unionilta, Merivakuutusyhtiöiden Yh
distys ry: Itä ja merivahingonlaskijalta. 

Lausunnoissa on yleisesti puollettu nyt ehdo
tettuja muutoksia. Lausuntojen perusteella asiaa 
on edelleen valmisteltu kauppa- ja teollisuusmi
nisteriössä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

3 .1. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

3 .1.1. Merioikeudellisista vaatimuksista johtuva 
laivanisännän vastuu 

Esitys merkitsisi, että merioikeusjuttuja käsitte
levien tuomioistuinten työtaakka jossain määrin 
suurenisi. Tuomioistuimille tulisi rajoitusrahasto
jen hoitoon liittyviä lisätehtäviä. 
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3.1.2. Merioikeudet 

Merionnettomuusjuttujen keskittäminen tiettyi
hin tuomioistuimiin ei aiheuta mainittavia lisä
kustannuksia enempää yhteiskunnalle kuin rii
dan osapuolillekaan. Vuonna 1979 on meriasian
tuntijoiden palkkioita maksettu 23 meriselityk
sestä 3 680 markkaa. Muissa merioikeusjutuissa 
asianosaiset maksavat meriasiantuntijoiden palk
kiot. 

3.2. Taloudelliset kokonaisvaikutukset 

Merilain 2 luvun merioikeudellisiin saamisiin 
liittyvän vastuun rajoitusta koskevien säännösten 
muutosesitys merkitsee varsinkin pienten alusten 
vastuun lisäämistä. Vastuun suureneminen johta
nee korkeampiin vastuuvakuutusmaksuihin. Li
säyksen suuruutta on vaikea ennakoida, mutta se 
ei missään tapauksessa liene merkittävä meren
kulkuelinkeinon kannattavuuden kannalta. 

Myös merilain matkustajien ja matkatavaran 
kuljetusta koskevan 4 a luvun muutosehdotus 
merkitsee vastuun lisäämistä. Tässäkin tapaukses-

sa kustannusten nousun merkitys lienee pieni. 
Varustamot ovat jo vapaaehtoisesti sitoutuneet 
joihinkin lakiehdotuksen mukanaan tuomiin uu
siin velvoitteisiin. Tämä koskee henkilöautojen 
kuljetuksiin liittyvää vastuuta. 

4. Esityksen suhde kansainvälisiin 
sopimuksiin 

Merilain 2 luvun muutosesitys pohjautuu me
rioikeudellisiin saamisiin liittyvään korvausvas
tuun rajoittamisesta tehtyyn yleissopimukseen. 
Säännökset on muotoiltu yleissopimuksen perus
teella niin, että Suomi voisi ratifioida sopimuk
sen. Jos näin käy, vuoden 1957 yleissopimus 
sanottaneen irti. 

Merilain 4 a luvun matkustajien ja matkatava
ran kuljetusta koskevat säännökset on muotoiltu 
vuoden 1974 Ateenan sopimuksen pohjalta. 
Säännökset kuitenkin poikkeavat yleissopimuk
sen vastuumääriä koskevista määräyksistä. Jos 
lakiesityksen tämä kohta hyväksytään muutta
mattomana, Ateenan sopimusta ei voida ratifioi
da. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki merilain muuttamisesta 

2 Luku 

Laivanisäntä 

Laivanisänniin vastuu ja vastuun 
rajoittaminen 

JO §. Pykälän 1 momenttiin on tehty ainoas
taan pieni teknisluonteinen muutos. 

Voimassa olevan lain 12 §, jossa säädetään 
vastuunjaosta isännistöyhtiössä, ehdotetaan siir
rettäväksi 10 §:n 2 momentiksi. 

11 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös luotsin ja 11 §:ssä tarkoitetun 
toimeksiantosuhteessa olevan henkilön vahingon
korvausvastuun kanavoinnista. Ehdotuksen mu
kaan laivanisännän ohella vahingosta vastuussa 
oleva vahingonaiheuttaja vastaisi vain siitä mää-

tästä, jota ei voida saada laivanisännältä. Säännös 
vastaa vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §:ssä ole
vaa kanavointisäännöstä. Vahingonkärsijän olisi 
aina kohdistettava vaatimuksensa laivanisäntään. 
Luotsin puoleen hän voisi kääntyä vasta sitten, 
kun laivanisännäitä ei saada perityksi tuomittua 
korvausta. Käytännössä tämän yhdessä 2 momen
tin regressisäännöksen kanssa arvioidaan merkit
sevän sitä, ettei luotsi joutuisi suorittamaan kor
vauksia ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista 
muutoin kuin äärimmäisen harvinaisissa tapauk
sissa. 

Kuten edellä on todettu, laivanisäntä on meri
lain 11 §:n 2 momentin mukaan oikeutettu 
vaatimaan suorittamaansa korvausmäärää vahin
gonaiheuttajalta tämän korvausvastuuta koske
vien perusteiden mukaan, siis luotsien ja työsuh
teessa olevien työntekijöiden osalta vahingonkor
vauslain 4 luvun 1 §:n perusteiden mukaan. 
Momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jon
ka mukaan vahingonaiheuttaja on vastuussa sa-
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mojen perusteiden mukaan myös laivanisännälle 
aiheuttamastaan vahingosta. Luotsien osalta tämä 
merkitsisi, että luotsit olisivat samankaltaisessa 
asemassa laivanisäntään nähden, kuin muut vir
kamiehet vahingonkorvauslain 4 luvun 2 §:n 
säännöksen johdosta ovat julkisyhteisöön nähden 
tuottamaosa vahingon sille korvaamisen osalta. 
Merilain 11 §:ssä tarkoitettujen toimeksiantosuh
teessa olevien vahingonaiheuttajien joukossa voi 
luonnollisesti olla sellaisia, jotka eivät ole virka
tai työsuhteessa kehenkään. Tällaisiin henkilöi
hin ei voitaisi soveltaa vahingonkorvauslain 4 
luvun 1 §:ää. 

Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 § antaa tuo
mioistuimelle mahdollisuuden huomattavasti so
vitella korvauksen määrää. Korvauksen suuruutta 
harkittaessa on otettava huomioon, että merikul
jetuksiin ja laivojen käyttöön liittyvien suurten 
riskien vuoksi tulee vahingot pääasiassa kattaa 
vakuutusjärjestelyin eikä työ- tai toimeksianto
suhteessa laivanisäntään olevan henkilökohtaisel
la vastuulla. Tämän vuoksi saatetaan vahingon 
aiheuttajan suoritettavaksi tulevan vahingonkor
vauksen määrää sovittelun avulla vähentää tai 
poistaa se kokonaan, milloin vahinkoa kärsinyt 
on laiminlyönyt hänelle kohtuudella kuuluvan 
vakuuttamisvelvollisuuden. Korvauksen määrää 
arvioitaessa on myös otettava huomioon työnteki
jän ja hänen perheensä toimeentulomahdollisuu
det ja elinolosuhteet sekä se, ettei korvauksen 
määrä nouse työntekijän ansiotuloihin nähden 
kohtuuttomaksi. Esimerkiksi luotsin tuomitsemi
nen tuntuviin korvauksiin laivanisännälle aiheut
tamastaan vahingosta tulisi sen vuoksi olla poik
keuksellista. Joka tapauksessa luotsi olisi vapaa 
vastuusta silloin, kun vahinko on aiheutettu 
lieväliä tuottamuksella, kuten luotsauksessa val
litsevien sää- ja muiden vastaavien olosuhteiden 
johdosta lienee usein laita. 

Lakiehdotukseen sisältyy vielä joitakin teknis
luonteisia muutoksia, jotka johtuvat merilain 
muusta muuttamisesta. 

12 §. Pykälässä määritetään kokonaisvastuun
rajoitukseen (globaalirajoitus) oikeutetut henki
löt. 

Pykälän 1 momentista ilmenee, että oikeus 
vastuunrajoitukseen on varustajalla, aluksen 
omistajalla, joka ei ole varustaja, varustajan ase
mesta aluksen käytöstä huolehtivalla aluksen rah
dinantajalla sekä jokaisella, joka suorittaa meripe
lastukseen suoranaisesti liittyviä tehtäviä. 

Varustajan asemesta aluksen käytöstä huolehti
valla tarkoitetaan myös pakko-oton perusteella 
alusta käyttävää viranomaista. 

Aluksen rahdinantajalla tarkoitetaan sekä aika
rahtaajaa että matkarahtaajaa, osarahtaaja mu
kaanluettuna. Sen sijaan voidaan asettaa kyseena
laiseksi, sisältyykö käsitteeseen myös kappaletava
rarahtaaja. Kysymystä ei ole otettu esille Lontoon 
sopimusta laadittaessa. 

Siinäkään tapauksessa, ettei yleissopimuksessa 
käytetyn ilmaisun "charterer" voitaisi katsoa si
sältävän kappaletavararahtaajaa, ei ole estettä 
sille, että kansallisessa lainsäädännössä myönne
tään rajoitusoikeus tällaisellekin rahdinantajalle 
Koska yleissopimuksen mukainen rajoitusjärjes
telmä koskee aluksen käyttöön liittyviä riskejä, 
eikä varustajan toimintaan liittyviä riskejä yleen
sä, on olemassa asialliset syyt rajoittaa kappeleta
vararahtaajan vastuu samalla tavalla kuin mui
denkin rahdinottajien. Tuntuisikin kohtuutto
malta, ellei kappaletavararahtaajalle annettaisi 
samaa oikeutta globaalirajoitukseen kuin muille 
rahdin kuljettajille. 

Mitä tulee käsitteisiin "bare boat charterer" ja 
'' demise charterer' ', näitä voitaneen lähinnä pi
tää varustajina. 

Jokaisella meripelastukseen suoranaisesti liitty
viä tehtäviä hoitavalla tarkoitetaan 1 momentissa 
sekä pelastajaa, joka käyttää pelastustyössä alusta, 
että sellaista pelastajaa, joka toimii pelastustyön 
kohteena olevasta aluksesta käsin tai käyttää 
pelastustyössä esimerkiksi helikopteria tai nostu
ria. Säännös ei koske ainoastaan ammattimaista 
meripelastajaa, vaan myös tilapäistä pelastajaa, 
esimerkiksi kauppa-alusta, joka matkan aikana 
pelastaa toisen aluksen. Käsitteeseen pelastus ei 
sisälly pelkästään haaksirikkoutuneeseen tai vaa
rassa olevaan alukseen kohdistuvat pelastustoi
menpiteet, vaan kaikki lakiehdotuksen 13 §:n 1 
momentin kohdissa 4-6 mainitut toimenpiteet, 
eli haaksirikkoutuneen aluksen tai lastin talteen 
korjaamista, hävittämistä tai vaarattomaksi teke
mistä tarkoittavat toimenpiteet sekä toimenpi
teet, joilla pyritään estämään tai rajoittamaan 
vastuunrajoitusoikeuden alaista vahinkoa. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikeus vastuun
rajoitukseen on myös henkilöllä, josta varustaja 
tai muu 1 momentissa tarkoitettu henkilö vastaa. 
Tällä säännöksellä pyritään estämään globaali
rajoitusta koskevien säännösten kiertäminen si
ten, että nostetaan kanne sellaista henkilöä vas
taan, jonka toiminnasta 1 momentissa tarkoitettu 
henkilö vastaa, eikä häntä itseään vastaan. Lon
toon sopimuksessa on pidetty sopivana viitata 
siihen isännänvastuuseen, joka varustajalla tai 
muulla 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä 
sovellettavan kansallisen lain mukaan on. Koska 
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isännänvastuu voi eräissä tapauksissa koskea myös 
itsenäisiä avustajia, tästä seuraa, että rajoitussään
nösten soveltamisala laajenee. 

Vastuunrajoitukseen oikeutettujen joukossa ei 
erikseen mainita luotsia sen paremmin Lontoon 
sopimuksessa kuin esilläolevassa lakiehdotukses
sakaan. Kuitenkin merilain 11 §:n mukaan lai
vanisäntä on vastuussa muun muassa vahingosta, 
jonka luotsi aiheuttaa virheen tai virantoimituk
sessa tapahtuvan laiminlyönnin johdosta. Tästä 
seuraa, että luotsikin voi vedota vastuunrajoituk
seen silloin, kun laivanisännällä on isännänvas
tuu luotsin aiheuttamasta vahingosta. 

Pykälän 3 momentissa käsitellään vakuutuk
senautajaa asemaa vastuunrajoituksen suhteen. 
Tämän momentin mukaan henkilö, joka on 
antanut vastuunrajoituksen alaisen saamisen kat
tavan vakuutuksen, on oikeutettu samanlaiseen 
vastuunrajoitukseen kuin vakuutettu. Säännök
sen tarkoitus on estää yleissopimuksen kiertämi
nen silloin, kun sovellettava oikeusjärjestys sallii 
kanteen nostamisen suoraan vakuutuksenautajaa 
vastaan. Vahinkoa kärsineellä ei siis sellaisessa 
tapauksessa tule olla suurempaa mahdollisuutta 
saada korvausta vakuutuksenantajalta kuin va
kuutuksenottajalta. Yleistä oikeutta kanteen nos
tamiseen suoraan vakuutuksenantajaa vastaan ei 
Suomen oikeusjärjestyksen mukaan ole. 

Yleissopimuksen 1 artiklaan sisältyy myös mää
räyksiä, joista seuraa toisaalta, että yleissopimus 
on sovellettavissa silloinkin, kun kanne nostetaan 
alusta vastaan, millä tarkoitetaan eräänlaista ang
losaksisiin oikeusjärjestelmiin sisältyvää omaisuu
teen kohdistuvaa ulosottotoimenpidettä, ja toi
saalta, ettei vastuunrajoitukseen vetoaminen si
nänsä tarkoita vastuun myöntämistä. Näillä mää
räyksillä sinänsä tuskin on itsenäistä merkitystä, 
vaan niiden tarkoituksena lienee lähinnä väärin
käsitysten ehkäiseminen. Näitä vastaavia sään
nöksiä ei esitetä otettavaksi merilakiin mukaan. • 

13 §. Pykälän 1 momentissa on kuudessa koh
dassa ehdotettu säädettäväksi, minkälaisten saa
misten osalta voidaan vaatia globaalirajoitusta. 
Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen sen va
ralta, että vastuunrajoitukseen oikeutetulla on 
velkojalta vastasaaminen. 

Pykälän 1 momentissa luetellaan ne saamiset, 
jotka ovat yleensä vastuunrajoituksen alaisia. 
Näitä koskevista poikkeuksista säädetään ehdo
tuksen 14 ja 15 §:ssä. Sen sijaan nämä säännökset 
eivät koske kysymystä, mitkä ovat vastuun synty
misen edellytykset eri tilanteissa. 

Yleissopimuksen 2 artiklan mukaan 1 momen
tissa luetellut saamiset ovat rajoituksen alaisia 

silloinkin, kun vastuunrajoitukseen vedonuutta 
vastaan ajetaan regressikannetta tai kannetta vas
tuuvapautussitoumuksen johdosta. Tämän ni
menomaista mainitsemista lakiehdotuksessa ei 
ole pidetty tarpeellisena. 

Pykälän 1 momentin mukaan oikeus vastuun
rajoitukseen koskee tässä mainittuja saamisia vas
tuun perusteesta riippumatta. Vastuunrajoitusoi
keus on siten olemassa siitä riippumatta, onko 
vastuun perusteena objektiivinen vastuu vai tuot
tamusvastuu, samoin kuin riippumatta siitä, on
ko vastuu henkilökohtainen vai perustuuko se 
pelkästään meripanttioikeuteen. 

Rajoitusoikeuden edellytyksenä on, että vastuu 
on syntynyt aluksen käytön yhteydessä. Pykälä ei 
siis koske sitä vastuuta, joka liittyy varustajan 
maissa tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi aluksen 
vastuuraja koskee ainoastaan saamista, joka on 
syntynyt kyseisen aluksen käytön johdosta. 

Momentin 1 kohdassa mainitaan käytännön 
kannalta tärkeimmät saamiset. Tämä kohta kos
kee aluksessa tai suorassa yhteydessä aluksen 
toimintaan tai pelastukseen syntyneestä henkilö
tai esinevahingosta johtuvia saamisia. Yleissopi
muksen mukaan myös henkilö- tai tavaravahin
gon seurauksena syntyneestä yleisestä omaisuus
vahingosta johtuvat saamiset ovat rajoitusoikeu
den alaisia. Ottaen huomioon, että henkilö- tai 
tavaravahingon kärsineelle maksettavaan vahin
gonkorvaukseen kuuluu Suomen vahingonkor
vauslainsäädännön mukaan myös korvaus seu
rausvahingosta, ei ole katsottu tarpeelliseksi mai
nita lakitekstissä erikseen, että 1 kohdassa tarkoi
tetaan myös seurausvahinkoja. 

Käsitteeseen henkilövahinko eivät sisälly aino
astaan kuolintapaukset tai suoranaiset kehoon 
kohdistuvat, ulkonaisin keinoin aiheutetut va
hingot. Se käsittää myös fyysiset ja psyykkiset 
sairaustilat, vaikkei näitä olisikaan aiheutettu 
ulkonaisin keinoin, vaan ne johtuisivat esimer
kiksi aluksen heikoista saniteettiolosuhteista tai 
alusten yhteentörmäyksen aiheuttamasta psyykki
sestä shokista. Henkilövahingosta maksettava 
korvaus ei tarkoita vain vahingon kärsineelle 
itselleen maksettavaa taloudellisen menetyksen, 
esimerkiksi sairaanhoitokulujen tai tulonmene
tyksen korvausta, tai muun kuin aineellisen va
hingon, kuten kivun ja säryn tai invaliditeetin 
korvaamista. Myös jälkeenjääneille maksettava 
korvaus huoltajan menetyksestä on katsottava 
henkilövahingon korvaukseksi. 

Lain 212 §:n 1 momentin 3 kohdassa sääde
tään, että alukseen kohdistuva meripaattioikeus 
on vakuutena sellaisesta henkilövahingosta aiheu-
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tuvasta korvauksesta, joka on syntynyt välittö
mässä yhteydessä aluksen käyttöön. Rajoitus oi
keuden ja meripaattioikeuden rajojen tulee tältä 
osin olla yhtenevät. 

Esinevahingolla tarkoitetaan kiinteän tai irtai
men omaisuuden menetystä tai vähenemistä sekä 
tällaiseen omaisuuteen kohdistuvaa aineellista va
hinkoa. Esinevahingosta maksettava korvaus voi 
koskea suoranaisia menetyksiä, lähinnä menetet
tyä omaisuusarvoa, sekä vahingosta aiheutuneita 
menoja ja kuluja. Tämän kohdan mukainen 
rajoitusoikeus koskee myös seurausvahinkoa, ku
ten aluksen yhteentörmäyksestä johtuvaa ajan 
menetystä. Seurausvahinkona pidetään myös va
hingon rajoittamiseksi toteutetuista toimenpiteis
tä aiheutuvia kustannuksia sekä sivulliseen koh
distunutta vahinkoa. Viimeksi mainitut vahingot 
saattavat myös kuulua tämän pykälän 1 momen
tin 3 ja 6 kohdan erityissäännösten sääntelemiin 
tapauksiin. 

Yleissopimuksen 2 artiklan mukaan esineva
hingon käsitteeseen sisältyy satamalaitokseen, al
taaseen ja purjehduskelpoiseen vesiväylään koh
distunut vahinko sekä merenkulun apulaitteisiin 
kohdistunut vahinko. Tämäntyyppisten vahinko
jen erityismaininta perustuu siihen, että eräiden 
maiden tuomioistuimet eivät muuten tiettävästi 
hyväksyisi vastuunrajoitusta tällaisten vahinkojen 
osalta. Ei ole katsottu tarpeelliseksi pykälässä 
nimenomaisesti mainita, että rajoitusoikeus kos
kee tällaisiakin vahinkoja. 

Kohdassa mainitaan nimenomaan, että myös 
suoranaisesti meripelastuksesta johtuvaan vahin
koon perustuva saaminen on rajoitusoikeuden 
alainen. Tästä säännöksestä johtuu, että pelasta
jalla on oikeus vastuunrajoitukseen myös sellai
seen vahinkoon nähden, jonka hänen palveluk
sessaan oleva on aiheuttanut muualla kuin pelas
tusaluksella, esimerkiksi pelastettavalla aluksella. 
Vastuunrajoitus koskee myös korvausvaatimusta, 
joka perustuu ilman alusta suoritetun pelastuk
sen yhteydessä syntyneeseen vahinkoon. 

Momentin 2 kohdassa tarkoitetaan tavaroiden, 
matkustajien tai matkustajien matkatavaroiden 
merikuljetuksissa tapahtuneista viivytyksistä joh
tuvia vaatimuksia. Tässä kohdassa tarkoitetaan 
sellaisten vahinkojen korvauksia, joihin ei liity 
henkilö- tai esinevahinkoa. Jos viivytysvahinko 
aiheutuu fyysisestä vahingosta, esimerkiksi siten, 
että loukkaantunut matkustaja joutuu olemaan 
jonkin aikaa sairaalassa ja saapuu tästä syystä 
myöhästyneenä määräsatamaan tai että matkata
varoita ei voida vahingoittuneina heti luovuttaa, 
tilannetta on vastuunrajoituksen kannalta arvioi-

tava fyysistä vahinkoa koskevien säännösten mu
kaan. Esimerkiksi alusten yhteentörmäyksestä ai
heutuvasta vahingosta johtuvaa varustajan vas
tuuta tulee siis rajoittaa momentin 1 kohdan 
mukaisesti niin kaskovahingon kuin ajanhukan
kin yhteydessä. 

Momentin 3 kohdasta seuraa, että oikeus vas
tuunrajoitukseen koskee myös sellaisen omaisuus
vahingon korvausta tarkoittavia vaatimuksia, jon
ka on aiheuttanut kajoaminen oikeuteen, joka on 
syntynyt suoranaisessa yhteydessä aluksen käyt
töön taikka pelastukseen. 

Tämän kohdan säännös tarkoittaa esimerkiksi 
toisen varustajan esittämää korvausvaatimusta, 
joka koskee tappiota sen johdosta, että alus on 
tukkinut satamapaikan tai väylän. Tämäntyyppis
ten saamisten erillinen mainitseminen on katsot
tu aiheelliseksi, koska niillä voi olla tietty käytän
nön merkitys. Lontoon sopimuksessa mainitaan 
nimenomaan, että vastaava määräys koskee aino
astaan sopimukseen perustumattomia vaatimuk
sia. Varustajan sopimusrikkomuksesta johtuvaa 
puhtaaseen varallisuusvahinkoon perustuvaa vaa
timusta tämä säännös ei siis koske. Sen sijaan 
kyseisen kohdan mukainen vastuunrajoitus kos
kee saamista, joka johtuu kajoamisesta muun 
henkilön kuin vahingonkorvausvelvollisen kanssa 
solmittuun sopimukseen perustuvaan oikeuteen, 
esimerkiksi saamista sen johdosta, että toinen 
varustaja satamaan kohdistuneen vahingon vuok
si ei voi käyttää hyväkseen sataman kanssa teke
määnsä sopimukseen perustuvaa satamapaikkaoi
keuttaan. 

Momentin 4 kohdassa käsitellään saamisia, 
jotka johtuvat toimenpiteistä, joiden tarkoitukse
na on uponneen, karille ajaneen, hylätyn tai 
hylyksi muuttuneen aluksen, aluksessa oleva 
omaisuus mukaanlukien, nostaminen, poistami
nen, hävittäminen tai vaarattomaksi tekeminen. 
Säännöksessä ei edellytetä julkisoikeudellista vel
vollisuutta nostaa alus tai omaisuutta. 

Säännöksessä puhutaan uponneesta, karille 
ajaneesta ja muusta vastaavasta aluksesta. Vertai
lu 1 ja 3 kohdan "alus" -käsitteelle annettuun 
sisältöön osoittaa, että vastuunrajoitukseen voi
daan vedota muunkin kuin varustajan jo meren
kulkuun käyttämän aluksen poistamisen yhtey
dessä. 

Momentin 5 kohdan säännös koskee saamisia, 
jotka johtuvat toimenpiteistä, joiden tarkoitukse
na on aluksen lastin poistaminen, hävittäminen 
tai vaarattomaksi tekeminen. Säännös koskee 
ensisijaisesti vaarallista lastia. Koska voi syntyä 
tilanne, jossa lasti joudutaan heittämään mereen 
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tai muulla tavalla tekemään vaarattomaksi samal
la, kun alukseen ei tarvitse kohdistaa toimenpi
teitä, tätä tilannetta koskeva erillinen säännös on 
katsottu tarpeelliseksi 4 kohdan ohella. Oikeutta 
vastuunrajoitukseen ei ole, kuten ei 4 kohdassa
kaan silloin, kun tämän kohdan tarkoittama 
saaminen perustuu sopimukseen. Tämä käy ilmi 
14 §:n 1 momentista. Tässäkin tarkoitetaan aino
astaan vahingonkorvausvelvollisen kanssa solmit
tua sopimusta. Rajoitusoikeuteen ei siis sisälly 
esimerkiksi hävityslaitoksen varustajalle esittämä 
korvausvaatimus lastin hävittämisestä. 

Momentin 6 kohta koskee korvausvaatimusta, 
joka johtuu ehkäisytoimenpiteistä eli toimenpi
teistä, joiden tarkoitus on vahingon estäminen 
tai rajoittaminen, sekä tällaisten toimenpiteiden 
aiheuttamaan vahinkoon perustuvaa saamista. 
Tämä kohta tarkoittaa ainoastaan sellaisia saami
sia, jotka kuuluvat jollekin toiselle henkilölle 
kuin vahingosta vastuussa olevalle. Varustaja ei 
voi esimerkiksi itse esittää vaatimuksia rajoitusra
hastolle siitä syystä, että hänelle on aiheutunut 
kustannuksia vahingon torjumisesta tai rajoitta
misesta. Ehkäisevistä toimenpiteistä aiheutunee
seen vahinkoon kohta on kuitenkin sovellettavis
sa, riippumatta siitä, onko näihin toimenpiteisiin 
ryhtynyt vastuuvelvollinen vai joku muu. Ratkai
sevaa ei ole se, kuka näihin toimenpiteisiin on 
ryhtynyt vaan se, kuka esittää korvausvaatimuk
sen toimenpiteiden aiheuttaman vahingon joh
dosta. 

Tämänkään kohdan tarkoittamiin saamisiin ei 
sovelleta globaalirajoitusta silloin, kun saamiset 
perustuvat vahingonkorvausvelvollisen kanssa sol
mittuun sopimukseen. 

Pykälän 2 momentti käsittelee tapausta, jossa 
vastuunrajoitukseen oikeutetulla on korvauksen 
vaatijaan kohdistuva vastasaaminen ja saaminen 
ja vastasaaminen perustuvat samaan tapahtu
maan. Tällaisessa tapauksessa saamiset kuitataan 
keskenään, jonka jälkeen rajoitussäännöksiä so
velletaan toisen saamisen mahdollisesti ylimene
vään määrään. 

14 §. Pykälässä on luettelo saamisista, joihin 
ei 12-13 §:n säännösten mukaan sovelleta glo
baalirajoitusta. Yhtäältä pykälässä luetellaan 
poikkeuksia 13 §:stä ja toisaalta tarkennetaan 
sanotun pykälän rajat. Joihinkin saamisiin sovel
letaan muita, erillisiin lainsäännöksiin perustuvia 
rajoitussäännöksiä. 

Pykälän 1 kohta koskee pelastuspalkkiota, yh
teisestä haverista suoritettavaa korvausosuutta 
sekä lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin 4-6 
kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä maksetta-
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vaa korvausta silloin, kun kyseinen toimenpide 
perustuu sopimukseen. Kuten edellä 13 §:n 
perusteluissa on sanottu, tällöin sopimuksella 
tarkoitetaan ainoastaan vahingosta vastuussa ole
van kanssa tehtyä sopimusta. 

Pykälän 2 kohdassa tehdään poikkeus sellaisen 
saamisen suhteen, joka on mahdollista saada 
aluksesta aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta 
vastuusta annetun lain perusteella. Lontoon sopi
muksen 3 artiklan sanonta on tässä suhteessa 
epäselvä. Sanontaa voidaan tulkita joko siten, 
että sovdtamisalan ulkopuolelle suljetaan vain 
tapaukset, joihin tosiasiassa sovelletaan vuoden 
1969 öljyvahinkosopimusta tai niin, että Lontoon 
sopimusta ei sovelleta silloinkaan, kun vahinko 
on tapahtunut öljyvahinkosopimuksessa tarkoite
tulla tavalla ja alueella valtiossa, jota öljyvahinko
sopimus ei sido. 

Oikeampana on pidettävä tulkintaa, jonka 
mukaan Lontoon sopimuksen ja tämän lain so
veltamisalan ulkopuolelle jäävät vain ne tapauk
set, joihin tosiasiallisesti sovelletaan vuoden 1969 
öljyvahinkosopimusta. Tämän vuoksi lakitekstiin 
ehdotetaan otettavaksi viittaus öljyvahinkovas
tuulain 1 §:ään ja 2 §:n 1 momenttiin, joissa 
säädetään lain soveltamisalueesta. 

Pykälän 3 ja 4 kohdan säännökset koskevat 
ydinvahinkoja. Näistä kohdista seuraa, ettei vas
tuunrajoitusoikeus koske ydinvahinkoon perustu
via vaatimuksia silloin, kun vahinkoon on sovel
lettava ydinvahinkoon liittyvää vastuun rajoitta
mista sääntdevää tai sen kieltävää kansainvälistä 
yleissopimusta tai kansallista lakia, eikä silloin, 
kun vahingon on aiheuttanut atomienergia-alus. 
Nämä säännökset pohjautuvat kansainvälisen 
ydinvastuuta koskevan yleissopimustoiminnan 
perusperiaatteisiin, joista toinen on vastuun ka
navoiminen ydinlaitoksen haltijalle ja toinen tä
mäntyyppisten vahinkojen säänteleminen erityis
määräyksin. Tästä syystä on katsottu, että vas
tuun erityisistä ydinvahinkovaaroista tulee olla 
ensisijaisesti kuljetuksesta vastaavan ydinlaitoksen 
haltijalla sekä atomienergia-aluksen haltijalla. 
Lontoon sopimuksen vastuumäärät on nähtävä 
edellä selostettua taustaa vasten. 

Suomessa sovelletaan atomivastuulain ( 4841 
72) säännöksiä, jotka koskevat ydinaineen kulje
tuksessa syntyneeseen ydinvahinkoon liittyvää 
vastuunrajoitusta. 

Mikäli alus törmää ydinainetta kuljettavaan 
alukseen tai atomienergia-alukseen, ja ensiksi
mainitun aluksen varustajan osalle tulee vastuun
korvausvelvollisuus, sovelletaan sen sijaan meri-
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lain 2 luvun mukaista oikeutta globaalirajoituk
seen. 

Pykälän 5 kohdasta seuraa, että rajoituksen 
piiriin eivät myöskään kuulu sellaisesta vahingos
ta johtuvat saamiset, jotka on aiheutettu lainkoh
dassa tarkoitetulle henkilölle, jonka tehtävät liit
tyvät aluksen toimintaan tai pelastukseen. Täl
löin ei edellytetä, että vahingonkärsiiän työnan
tajalla on oikeus vastuunrajoitukseen. Vahinko, 
joka esimerkiksi kohdistuu aluksessa itsenäisesti 
toimivan ravintoloitsijan työntekijään, ei siis 
kuulu rajoitusoikeuden piiriin, mikäli muut eh
dot ovat täytetyt. 

Ilmaisuun "saamista sellaisen vahingon joh
dosta'' sisältyvät sekä vahingonkärsijän itsensä 
että hänen oikeudenomistajansa vaatimukset. 

Vahinkokäsitteeseen sisältyy tässä sekä henkilö
vahinko että asianomaisen henkilökohtaiseen 
omaisuuteen kohdistunut vahinko, jos vahinko 
on syntynyt työnteossa aluksen palveluksessa tai 
asianomaisen osallistuessa pelastukseen. Tällöin 
ei edellytetä, että vahingonkärsijä on ollut aluk
sessa vahingon tapahtumahetkellä. 

Pykälän 6 kohdan mukaan korkoa tai oikeu
denkäyntikulujen korvausta koskeva vaatimus ei 
myöskään ole vastuunrajoituksen alainen. Oikeu
denkäyntikuluilla tarkoitetaan kaikkia tuomiois
tuimelle tai ulosotonhaltijalle maksettavia kuluja 
sekä merivahingonselvitykseen liittyviä kuluja. 

15 §. Pykälässä käsitellään vastuunrajoitusoi
keuden menettämistä. Pykälässä säädetään, että 
oikeus vastuunrajoitukseen ei koske sitä, joka on 
aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä 
tuottamuksesta ja tietoisena siitä, että sellainen 
vahinko todennäköisesti syntyisi. 

Säännöstä muotoiltaessa on esikuvana pidetty 
Varsovassa vuonna 1929 eräiden kansainvälistä 
ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistyttä
misestä tehdyn yleissopimuksen (SopS (26/ 
1937) 25 artiklaa sellaisena kuin se on vuoden 
1955 Haagin pöytäkirjassa. Lontoon sopimuksen 
vastaavan artiklan mukaan vahingon tulee olla 
aiheutettu "recklessly and with knowledge that 
such loss would probably result''. Sanonta on 
hyvin lähellä englanninkielista oikeustermiä 
''wilful misconduct'', jota yleensä pidetään va
kuutukseen perustuvan korvauksen menettämi
selle vaadittavana rajana. Tämän takia säännök
sestä seuraa, että vastuunrajoitusta on pääsääntöi
sesti sovellettava silloin, kun vahingosta tulee 
maksaa vakuutukseen perustuva korvaus. Sillä siis 
pyritään siihen, että rajoitusmäärät voitaisiin ylit
tää vain poikkeustapauksissa. Tosiasiassa, mikäli 
tahallisuudella tarkoitetaan myös tahallisuuden 

lievimpiä asteita tämä säännös on sovellettavissa 
ainoastaan silloin, kun vahinko on aiheutettu 
tahallisesti tai kun huolimattomuus on niin tör
keää, että se on tahallisuuden rajalla. Lakiehdo
tuksen sanamuoto pohjaa merilain 18 §:n sana
muotoon, joka perustuu samantapaisiin sopimus
määräyksiin. 

Varustamotoimintaa harjoittaa yleensä- jollei 
oteta huomioon pienehköjä aluksia - joko osa
keyhtiö tai laivanisännistöyhtiö. Tällöin voi olla 
vaikeaa arvioida, ketkä henkilöt ovat yhtiössä 
sellaisessa asemassa, että heidän toimintaansa voi 
liittyä esilläolevan pykälän mukainen rajoittama
ton vastuu. On selvää, että hallituksen, toimitus
johtajan tai isäntävarustajan toimenpiteet voivat 
merkitä varustamolle rajatoma vastuuta. Mutta 
tätä henkilöryhmää voi tuskin rajoittaa vain näi
hin. Varustamon henkilökunnan joukossa saattaa 
olla muitakin johtoasemassa olevia henkilöitä, 
joilla on sellainen itsenäinen asema ja sellaiset 
valtuudet edustaa varustamoa ja tehdä ratkaisuja 
sen nimissä, että voidaan puhua varustamoon 
samaistumisesta. Tällaistenkin henkilöiden toi
mintaa on siis pidettävä varustamon toimintana. 

16 §. Pykälä sisältää säännökset erilaisia saami
sia koskevista vastuurajoista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta säätää vastuu
määrän sellaisille saamisille, jotka perustuvat 
aluksen matkustajiin kohdistuneeseen henkilöva
hinkoon. Vastuumäärä on 46 666 erityistä nosto
oikeutta (SDR) kerrottuna aluksen sallitulla mat
kustajamäärällä, kuitenkin enintään 25 miljoo
naa SDR:ää. Matkustajalla tarkoitetaan ensisijai
sesti henkilöä, jota alus kuljettaa matkustajakul
jetuksesta tehdyn sopimuksen perusteella. Mat
kustajaksi katsotaan myös henkilö, joka on varus
tajan suostumuksella aluksessa tavarankuljetusso
pimuksen perusteella kuljettavan ajoneuvon tai 
elävän eläimen mukana. 

Matkustajan esittämän henkilövahinkoon pe
rustuvan korvausvaatimuksen suhteen ovat siis 
voimassa erityiset säännökset. Tämä johtuu en
nen kaikkea siitä, että aluksen vetoisuuden mu
kaan laskettavaan vastuumäärään perustuva jär
jestelmä ei sovellu matkustaja-aluksiin. Niiden 
vetoisuus on yleensä melko pieni, ja vetoisuuteen 
perustuva rajoitus voi tästä syystä johtaa liian 
pieneen matkustajakohtaiseen korvaukseen. 
Aluksen matkustajien henkilövahinkoihin liittyvä 
rajoitusmäärä on siksi määrätty laskettavaksi sen 
matkustajaluvun perusteella, jota aluksella on 
todistuksensa mukaan oikeus kuljettaa. Suurem
pien matkustaja-alusten huomioon ottamiseksi 
on myös asetettu vastuun suurvahinkoraja, jotta 
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näiden alusten osalta vastuu voitaisiin kattaa 
vakuutuksella kustannusten nousematta liian 
korkeiksi. Vastuumäärän suuruudesta johtuen tu
lee vain poikkeustapauksissa käymään niin, että 
matkustajan henkilövahinko joutuu globaalirajoi
tuksen piiriin. Tästä syystä 3 momenttiin ei ole, 
kuten muiden henkilövahinkojen osalta, otettu 
maksamatta jätettyjä henkilövahingonkorvauksia 
koskevaa erityissäännöstä. 

Vastuumäärä on sidottu tiettyyn summaan 
jokaista matkustajaa kohti, jota alus saa todistuk
sen perusteella kuljettaa. Aluksen todellinen 
matkustajamäärä tapahtumahetkellä ei tämän 
pykälän mukaan vaikuta vastuumäärään. Jos alus 
on saanut luvan jossain tietyssä liikenteessä kul
jettaa normaalia suurempaa matkustajamäärää, 
vastuumäärä on laskettava erityisluvan sailiman 
matkustajamäärän perusteella. Alle 12 matkusta
jaa kuljettavat alukset eivät yleensä tarvitse todis
tusta. Sellaisten alusten vastuu lasketaan samoin 
perustein kuin niiden, jotka saavat kuljettaa 12 
matkustajaa. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukainen 
vastuumäärä koskee ainoastaan aluksen omia 
matkustajia. Toisen aluksen matkustajiin esimer
kiksi yhteentörmäyksen seurauksena kohdistuvaa 
vahinkoa sääntelee 1 momentin 2 kohta. 

Muiden henkilövahinkoihin perustuvien saa
misten vastuumäärät ilmenevät ensisijaisesti 2 
kohdasta, kun taas 3 kohta asettaa vastuurajat 
toisaalta niille 2 kohdassa mainituille saamisille, 
joita sen perusteella laskettu vastuumäärä ei kata, 
ja toisaalta muille kuin henkilövahinkoon perus
tuville saamisille. 

Päinvastoin kuin 1 kohdassa käsiteltyjen saa
misten suhteen 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
saamisten vastuumäärät lasketaan vetoisuusperi
aatteella. Vastuumäärien määrittämisessä käytet
tävä menettely edellyttää pääsääntöisesti eri vas
tuumaaria henkilövahinkoon perustuville ja 
muille saamisille. Kummassakin tapauksessa on 
asetettu vähimmäismäärä aluksille, joiden vetoi
suus ei ylitä 500 tonnia. 

Enintään 500 tonnin alusten vastuumaara 
muille kuin matkustajien henkilövahinkovaati
muksille on 333 000 SDR, mikä vastasi vuoden 
1983 lokakuussa noin 1 964 000 markkaa. Tämä 
vastuuraja nostetaan sen jälkeen asteittain yli 500 
tonnin alusten osalta, mutta SDR-määrä tonnia 
kohden vähenee aluksen vetoisuuden lisääntyes
sä. Hyvin suurten alusten vastuumäärän koho
aminen niin suureksi, ettei se olisi vakuutuksella 
katettavissa, on haluttu välttää. Vastaavaa raken
netta on sovellettu 3 kohdassa tarkoitettuihin 

vaatimuksiin, ts. omaisuusvahinkoja koskeviin 
korvausvaatimnuksiin. Tällaisten vaatimusten 
osalta vähimmäismäärä on 167 000 SDR, mikä 
vastasi vuoden 1983 syyskuussa noin yhtä miljoo
naa markkaa. 

Pykälän 2 momentista seuraa, että 1 momen
tin 1-3 kohdan mukaiset vastuumäärät koskevat 
kaikkia niitä laivanisäntään tai muihin 2 momen
tissa mainittuihin vastuurajoitukseen oikeutettui
hin henkilöihin kohdistettuja vaatimuksia, jotka 
perustuvat yhteen ja samaan tapahtumaan. Jos 
saman tapahtuman johdosta useammat henkilöt, 
esimerkiksi varustaja ja joku hänen palvelukses
saan oleva henkilö, ovat vastuussa jostakin vahin
gosta, niin heidän vastuunsa yhteenlaskettu mää
rä ei siten ylitä pykälässä säädettyä vastuumäärää. 

Yleensä ei ole vaikeaa päätellä, onko kysymys 
yhdestä ja samasta tapahtumasta. Tulkintavai
keuksia saattaa kuitenkin syntyä silloin, kun 
useita vahinkoja sattuu peräkkäin ja on harkitta
va onko kyseessä samaa alkuperää olevan tapah
tumasarjan vai toisistaan riippumattomien onnet
tomuuksien aiheuttamat vahingot. Viimemaini
tussa tapauksessa laivanisäntä tai muut tämän 
momentin tarkoittamat henkilöt ovat vastuussa 
jokaisesta tapahtumasta sen täyteen vastuumää
rään. 

Säännös on nähtävä sitä taustaa vasten, että 
laivanisännän ottama vastuuvakuutus koskee ni
menomaan alusta ja on koko sen vastuun yläraja
na, joka aluksella voi olla yhden ja saman 
tapahtuman johdosta. Edellytyksenä sille, että 
vakuutus kattaa koko vastuun, on kuitenkin 
vastuumäärien pysyminen samoina riippumatta 
siitä, kohdistetaanko korvausvaade yhteen vai 
useampaan vahingonkorvausvelvolliseen. Mikäli 
vahingonkärsijät voisivat vaatia korvausta jokai
selta erikseen täyteen vastuumäärään saakka, yh
teen ja samaan onnettomuuteen liittyvää vastuu
ta olisi mahdotonta ennakoida. Lisäksi se riippui
si pitkälti siitä, millä tavalla aluksen käyttö olisi 
kulloinkin järjestetty. 

Jos joku vahingonkorvausvelvollisista on 15 
§ :ssä tarkoitetun toiminnan johdosta menettänyt 
oikeutensa vastuunrajoitukseen, tämä ei estä 
määräyksen soveltamista muihin vastuuvelvolli
sun. 

Pykälän 2 momentin säännös koskee vastuuta, 
joka laivanisännällä ja muilla vastuuvelvollisilla 
on kolmanteen mieheen nähden. Sitä sovelletaan 
kuitenkin myös laivanisännän ja muiden vastuu
velvollisten välisiin saamisiin. Jos esimerkiksi rah
dinantaja on vastuussa onnettomuudesta, joka on 
aiheuttanut vahingon sekä sivulliselle että laivan-
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isännälle rahdinantajan kokonaisvastuu ei ylitä 
tämän pykälän mukaista vastuurajaa. 

Sellaisille pelastajille, jotka eivät pelastustyössä 
käytä alusta, on asetettava erilliset vastuumäärät, 
koska pääsääntöisestihän vastuumäärät lasketaan 
alusten vetoisuuden perusteella. Tämän johdosta 
3 momentissa säädetään, että jostakin muualta 
kuin aluksesta käsin tai pelkästään pelastuksen 
kohteena olevasta aluksesta käsin työskentelevän 
pelastajan vastuurajojen tulee vastata 1)00 ton
nin alusta koskevia vastuumääriä. Tämä raja on 
valittu, koska se tällä hetkellä vastaa isohkon 
pelastusaluksen vetoisuutta. Pelastuksen yhtey
dessä esimerkiksi nosturilla viereiselle alukselle 
vahinkoa aiheuttaneen pelastajan vastuumäärä 
olisi näinollen 334 000 SDR. 

Vastuumäärät tarkoittavat kaikkien niiden saa
misten summaa, jotka perustuvat samaan tapah
tumaan ja kohdistuvat pelastajaan tai henkilöön, 
josta tämä vastaa. Jos pelastustoimintaan osallis
tuu useita tällaisia pelastajia, kaikkien vastuun 
suhteen on luonnollisesti yksi ja sama vastuumää-
rä v01massa. 

Yksittäisissä tapauksissa voi olla vaikeaa arvioi
da, työskenteleekö pelastaja aluksesta käsin vai 
ei. Tarkoituksena on, että pelastusaluksen vetoi
suus olisi ratkaiseva silloin, kun alus osallistuu 
varsinaisen pelastustehtävän, esimerkiksi haaksi
rikkoutuneen aluksen irroittamiseen karilta tai 
hinaamiseen, sen tyhjentämiseen pelastusaluksen 
pumppujen avulla jne. Pelastusaluksen vetoisuus 
tulee ottaa vastuumäärän laskuperusteeksi silloin
kin, kun alus on onnettomuuspaikalla sukeltajien 
tai muiden onnettomuusaluksen parissa työsken
televien tuki- tai varastoaluksena. Pykälän 3 mo
mentin säätelemä vastuumäärä tulee siis ajankoh
taiseksi tilanteessa, jossa alus, jolla muuten ei ole 
mitään yhteyttä pelastusyritykseen, tuo pelastajat 
haaksirikkoutuneen aluksen luo, tai jossa pelasta
jat toimivat maista käsin. 

Pykälän 4 momentissa määritetään aluksen 
vetoisuuden käsite ja viitataan 279 a §:ssä annet
tuun erityisen nosto-oikeuden määritelmään. 

Aluksen vetoisuudella tarkoitetaan bruttove
toisuutta, laskettuna vuoden 1969 kansainvälisen 
aluksenmittaussopimuksen (SopS 31/82) 1 liit
teen määräysten mukaan. Sopimus tuli voimaan 
18 päivänä heinäkuuta 1982. Se sisältää siirtymä
säännöksiä, joiden takia kestää melko kauan, 
ennen kuin kaikki alukset on mitattu uuden 
yleissopimuksen mukaisesti. Aluksen mittaami
nen vuoden 1969 yleissopimuksen mukaisesti sen 
jälkeen, kun on sattunut tapahtuma, johon liit
tyy vastuukysymyksiä, ei kuitenkaan tuota vai-

keuksia. Jos alus on tuhoutunut, mittaus voidaan 
tehdä piirustusten perusteella. 

17 §. Pykälä sisältää vastuumäärän jakoa ja 
saamisen siirtymistä koskevat säännökset. Sitä 
sovelletaan riippumatta siitä, onko kysymys rajoi
tusrahaston jakamisesta vai muuten kunkin vel
kojan saatavan määrittämisestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan jokainen vastuu
määrä on jaettava velkojien kesken niiden vahvis
tettujen saatavien suhteessa, joiden osalta vastuu
raja on voimassa. Tässä siis tarkoitetaan 16 §:n 
mukaan laskettua vastuumäärää ilman korkoja tai 
kustannuksia. Säännöksellä on merkitystä ainoas
taan silloin, kun yhteenlaskettu vahingonkor
vausmäärä ylittää vastuurajan. 

Pykälän 2 momentista seuraa, että mikäli 
16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vas
tuumäärä eli muut kuin matkustajien henkilöva
hinkovaatimukset kattaviksi tarkoitettu määrä, ei 
täysin kata näitä vaatimuksia, loput voidaan 
ottaa 16 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti 
määräytyvästä omaisuusvahinkoja varten tarkoite
tusta vastuumäärästä. Sellaisessa tapauksessa on 
henkilövahinkovaatimuksilla ja omaisuusvahin
kovaatimuksilla sama oikeus korvaukseen tästä 
vastuumäärästä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään saatavan joko 
osittain tai kokonaan maksaneen henkilön oikeu
desta saada samat oikeudet kuin hänen velkojal
iaan olisi ollut. Jos varustaja tai muu henkilö on 
ennen vastuumäärän jakoa kokonaan tai osittain 
maksanut saamisen, hän saa velkojan oikeudet 
maksamaansa määrään saakka. Tämä oikeus ei 
siis kuulu ainoastaan vahingosta vastuussa oleval
le tai tämän vakuutuksenantajalle, vaan myös 
muulle henkilölle, joka on joltakin osin maksa
nut vaadittavan saamisen. Tällä tarkoitetaan esi
merkiksi kaupunkia tai kuntaa, joka on maksa
nut korvausta kolmannelle henkilölle vaarallisen 
lastin aiheuttaman ympäristövahingon johdosta. 

Pykälän 4 momentti sääntelee tapauksen, jossa 
joku pystyy osoittamaan, että hän saattaa joutua 
tulevaisuudessa maksaman korvauksen, jonka 
hän olisi saanut 3 momentin nojalla vaatia takai
sin, mikäli korvaus olisi maksettu ennen vastuu
määrän jakamista. Tuomioistuin voi tässä ta
pauksessa määrätä varoja asetettavaksi toistaiseksi 
syrjään, jotta kyseinen henkilö voisi myöhemmin 
toteuttaa vaatimuksensa. 

18 §. Pykälä sisältää joitakin rajoitusrahastoa 
ja rajoitusasiassa ajettavaa kannetta koskevia 
säännöksiä. Kuten ) momentista ilmenee, näistä 
kysymyksistä on tarkemmat säännökset ehdote
tussa laissa merioikeudellisen vastuun vuoksi pe-
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rustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeu
denkäynnistä. 

Oikeus vedota vastuunrajoitukseen ei 2 luvun 
mukaan ole riippuvainen rajoitusrahaston perus
tamisesta. Tällainen rahasto antaa kuitenkin tie
tyt edut. Rahaston petustajalla on huomattava 
suoja takavarikkoa tai muita alukseen tai muu
hun omaisuuteen kohdistuvia pakkotoimenpitei
tä vastaan. Rahasto katsotaan perustetuksi mui
denkin sellaisten vastuullisten hyväksi, jotka voi
vat vedota samaan vastuunrajoitukseen, ja nämä 
saavat saman suojan takavarikkoa ja muuta vas
taavanlaista toimenpidettä vastaan kuin rahaston 
perustajakin. Rahaston perustaminen estää erilli
sen vastuuta tai vastuunrajoitusta koskevan oi
keudenkäynnin vireillepanon sellaista henkilöä 
vastaan, jonka puolesta rahasto katsotaan perus
tetuksi. 

Suomen lakiin voidaan ainoastaan sisällyttää 
Suomessa perostettavaa rajoitusrahastoa koskevia 
säännöksiä. Jos laivanisäntä tai muu vastuullinen 
haluaa perustaa rajoitusrahaston ulkomaille, hä
nen on noudatettava siellä voimassaolevaa lakia. 
Rajoitusrahaston perustamisella ulkomaille on 
kuitenkin tietty oikeusvaikutus myös Suomessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan rajoitusrahasto 
voidaan perustaa, jos Suomessa on nostettu kan
ne tai pyydetty takavarikkoa tai muita oikeudelli
sia toimenpiteitä sellaisen saamisen johdosta, 
joka on vastuurajoituksen alainen. Momenttiin 
on lisäksi otettu oikeuspaikkasäännös, jonka mu
kaan rahasto on perustettava siinä tuomiois
tuimessa, jossa kanne on pantu vireille. Siinä 
tapauksessa, ettei kannetta ole vielä pantu vireil
le, vaan on ainoastaan pyydetty takavarikkoa tai 
muita oikeudellisia toimenpiteitä, rahasto sääde
tään perustettavaksi sen paikkakunnan tuomiois
tuimessa, jossa toimenpidettä on pyydetty. Lai
vanisäntä tai muu henkilö ei voi omatoimisesti 
perustaa rahastoa odottaessaan, että häntä vas
taan esitetään vahingonkorvausvaatimus. Edelly
tyksenä on, että kanne on jo nostettu tai että on 
ryhdytty turvaaruistoimenpiteisiin häntä vastaan. 

Rajoitusrahasto saadaan perustaa, kun kanne 
on pantu vireille tai muihin oikeudellisiin toi
menpiteisiin on ryhdytty sellaisen saamisen joh
dosta, joka on rajoituksen alainen. Tämä on 
voimassa siinäkin tapauksessa, että velkoja pystyy 
saattamaan todennäköiseksi, ettei laivanisännällä 
tai muulla vastuuvelvollisella 15 §:ssä mainitun 
toiminnan johdosta ole oikeutta vastuunrajoituk
seen. 

Kuten esilläolevan momentin sanamuodosta 
käy ilmi, edellä selostetuissa tapauksissa voidaan 

perustaa rajoitusrahasto. Velvollisuutta perustaa 
rahasto ei ole eikä rahaston perustaminen ole 
edellytyksenä globaalirajoitusoikeudelle. Vahin
gonkorvausvelvollinen voi myös antaa jonkin toi
sen vakuuden hänelle esitetystä vaatimuksesta. 
Vakuus koskee siinä tapauksessa ainoastaan tätä 
vaatimusta. 

Jos rajoitusrahasto on perustettu, tämä ei estä 
velkojaa pyytämästä lisävakuutta saamiselleen 
edellyttäen, että hän saattaa todennäköiseksi, 
ettei se ole vastuunrajoitusoikeuden alainen. 

Rahaston saa perustaa jokainen, jota vaaditaan 
vastuuvelvolliseksi. Myös sillä, joka on antanut 
vakuutuksen saamisen vakuudeksi, on oikeus 
perustaa rajoitusrahasto, vaikkei sitä nimen
omaan sanota. 

Pykälän 2 momentin mukaan rajoitusrahasto 
katsotaan kaikkien niiden henkilöiden puolesta 
perustetuksi, jotka voivat vedota samaan vastuu
määrään. Kaikilla näillä henkilöillä on siis rahas
ton perustamisen 19 §:n mukaan antama suoja 
takavarikkoa ja muita virka-aputoimenpiteitä 
sekä ulosottoa vastaan. Momentista seuraa lisäksi, 
että rahastosta tulee korvata kaikki ne saatavat, 
joiden suhteen vastuumäärä on voimassa. Velko
ja, joka on nostanut rajoitusrahaston perustami
seen johtaneen kanteen, ei siis ole erikoisasemas
sa muihin saman tapahtuman johdosta vahin
gonkorvausta vaativiin nähden. Ainoastaan vas
tuunrajoituksen alaiset saamiset saadaan maksaa 
rahastosta. 

Eräänä rajoitusrahastoa koskevien säännösten 
tarkoituksena on kanavoida rahastoon ne vaati
mukset, jotka voidaan esittää vahingonkorvaus
velvolliselle, ja mahdollistaa kaikkien näitä vaati
muksia koskevien kysymysten yhtenäinen käsitte
ly. Sen tähden pykälän 3 momentissa säädetään, 
että kannetta, joka koskee rajoituksen alaista 
saamista, kysymystä, onko rahaston perostajalla 
oikeus vastuunrajoitukseen, taikka rahaston ja
koa, saa ajaa Suomessa perustettua rahastoa vas
taan rahaston perustamisen jälkeen vain rajoitus
asiassa. Vaatimukset on esitettävä rahastolle ja 
vaatimuksiin liittyvät riidat on käsiteltävä tämän 
rajoitusasian yhteydessä. Rajoitusasiassa ratkais
taan myös mahdollinen riita siitä, onko rahaston 
perostajalla oikeus vastuunrajoitukseen. Erillistä 
vahvistuskannetta ei tässä asiassa saa siis nostaa 
enää rahaston perustamisen jälkeen. 

Rajoitusasiaa koskevalla kanteella tarkoitetaan 
kannetta asiassa, jossa ratkaistaan vastuuta ja 
rahaston jakamista koskevat kysymykset. Sellaisen 
kanteen voi 4 momentin mukaan nostaa rahaston 
perustaja, hänen vakuutuksenantajansa tai henki-
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lö, jolla on vastuunrajoituksen alainen saaminen. 
Rahaston perostajalla tarkoitetaan ainoastaan sen 
tosiasiallista perustajaa. Henkilö, jonka puolesta 
rahasto katsotaan toisen momentin mukaan pe
rustetuksi, ei siis voi nostaa kannetta, sillä rahas
ton jaon voidaan katsoa kiinnostavan vain rahas
ton perustajaa toisaalta ja toisaalta velkojia. 

19 §. Pykälä sisältää rajoitusrahaston perusta
misesta johtuvia oikeusvaikutuksia koskevat sään
nökset. 

Tämän pykälän eräänä tarkoituksena on suoja
ta vastuuvelvollista joutumasta vastaamaan useas
sa eri valtiossa samaan tapahtumaan perustuvissa 
oikeudenkäynneissä tai estää takavarikon kohdis
taminen alukseen useassa eri paikassa, minkä 
seurauksena samasta vastuumäärästä jouduttaisiin 
asettamaan vakuus eri valtioissa. 

Jossain määrin vastuuvelvollinen voi suojautua 
näitä riskejä vastaan perustamalla rajoitusrahas
ton yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti, eli 
Suomen osalta merilain 2 luvun ja merioikeudel
lisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahas
tosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annettavan 
lain mukaisesti. 

Kuten lakiehdotuksen 20 §:n 1 momentista 
ilmenee, vastuunrajoitukseen vetoaminen ei 
edellytä rajoitusrahaston perustamista. Laivani
sännän tai muun vahingonkorvausvelvollisen on 
kuitenkin syytä mahdollisimman aikaisessa vai
heessa tehdä itselleen selväksi, onko syytä olettaa 
kustannusten nousevan rajoitusmäärään saakka 
tai sen yli. Siinä tapauksessa hänen tulee perustaa 
rajoitusrahasto välttyäkseen joutumasta maksa
maan rajoitusmäärää suuremman korvauksen ja 
suojautuakseen siltä, että hänen omaisuuteensa 
kajotaan velkojien vaatimusten tyydyttämiseksi. 

Kun rajoitusrahasto on perustettu, sekä perus
taja että muu henkilö, jonka puolesta se katso
taan perustetuksi, on suojattu omaisuuteensa 
kohdistuvaa takavarikkoa, muuta virka-apua tai 
ulosottoa vastaan tämän pykälän säännösten mu
kaisesti. 

Tässä tarkoitetut oikeusvaikutukset edellyttävät 
sekä rajoitusrahaston olemassaoloa että vastuun
rajoitusoikeutta. Tästä syystä säännöksessä maini
taan, että henkilölle, jonka puolesta rajoitusra
hasto on perustettu, kuuluu säädöksen antama 
suoja edellyttäen, että hän on oikeutettu rajoitta
maan vastuunsa. 

Mikäli velkoja voi tehdä todennäköiseksi, että 
vastuunrajoitusoikeutta 1) §:n mukaan ei ole, 
vastuuvelvollisella on silti oikeus perustaa rajoi
tusrahasto. Kyseinen velkoja saa silloin rahastosta 

vakuuden saamiselleen. Vakuuden suuruus riip
puu muiden velkojien vaatimuksista. Siltä osin 
kuin rahaston ei voida olettaa antavan velkojalle 
vakuutta saamisestaan hänellä on mahdollisuus 
kohdistaa vastuuvelvollisen omaisuuteen takava
rikko, muu virka-aputoimenpide tai ulosotto. 

Pykälän 1 momentti tarkoittaa tapausta, jossa 
joku on esittänyt Lontoon sopimukseen liitty
neessä valtiossa perustetulle rajoitusrahastolle 
vaatimuksen. Sen tapahduttua hän ei voi tämän 
vaatimuksensa perusteella saada takavarikkoa, 
muuta virka-apua tai ulosmittausta sellaisen hen
kilön omaisuuteen,jonka puolesta rahasto on pe
rustettu,mikäli näillä on oikeus vastuunrajoituk
seen. 

Pykälän 2 momentissa käsitellään suojaa, joka 
seuraa rajoitusrahaston perustamisesta Suomessa, 
Tanskassa, Norjassa tai Ruotsissa. Tällaisessa ta
pauksessa takavarikkoa, muuta virka-apua tai 
ulosottoa ei voida toimeenpanna vaatimuksen 
johdosta, joka voidaan esittää rahastolle, mikäli 
henkilöllä, jonka puolesta rahasto on perustettu, 
on oikeus vastuunrajoitukseen. Säännöksen tar
koituksena on siis estää sellaisen saamisen perimi
nen myöhemmin pakkotäytäntöönpanolla. Sitä 
koskeva pyyntö on siis evättävä. Mikäli mainitun
lainen toimenpide on jo toteutettu silloin, kun 
rahasto perustetaan, toimenpide on kumottava. 
Samoin on vapautettava vakuus, joka on asetettu 
tällaisen toimenpiteen ehkäisemiseksi tai kumoa
miseksi. 

Pykälän 3 momentti sääntelee tilannetta, jossa 
rahasto on perustettu muussa kuin 2 momentissa 
tarkoitetussa sopimusvaltiossa. Turvaamistoimen
pidettä tai ulosottoa koskeva pyyntö voidaan 
tällöin yllämainituin edellytyksin evätä, ja mikäli 
sellainen toimenpide on jo toimeenpantu, se 
voidaan kumota tai mahdollinen vakuus vapaut
taa. Yksittäistapauksissa harkinta on jätetty oi
keudelle. Velkoja esimerkiksi on saattanut jo 
käyttää huomattavasti varoja ajaakseen oikeut
taan Suomessa, eikä siinä tapauksessa velallisen 
tule olla mahdollista tehdä tyhjiksi näitä ponnis
tuksia perustamalla rahasto toiseen maahan. 
Maa, jossa rahasto on perustettu, voi myös maan
tieteellisistä ja muista syistä tuottaa velkojalle 
erityisiä vaikeuksia hänen yrittäessään puoiustaa 
oikeuttaan. Myös sellaisessa tapauksessa tulee olla 
mahdollisuus saada vaatimuksesta vakuus Suo
messa. Muiden maiden olosuhteet ovat niin vaih
televat, että sopimuksessa on katsottu aiheellisek
si jättää eri maiden tuomioistuimille harkinnan
varaa. 
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Toimenpidepyyntö on evättävä, jos rahasto on 
perustettu sellaisessa valtiossa, jolla on tämän 
momentin tarkoittamalla tavalla luonnollinen 
yhteys joko siihen tapahtumaan, johon vastuu 
perustuu, tai saamiseen. Jos rahasto on perustet
tu ennen edellä tarkoitettuun toimenpiteeseen 
ryhtymistä tai vakuuden asettamista, on toimen
pide kuruottava ja vakuus vaputettava. 

Pykälän 4 momentin mukaan voidaan 1 ja 3 
momentin säännöksiä soveltaa vastaavasti, jos 
näytetään muussa kuin sopimusvaltiossa peruste
tun rahaston olevan rinnastettavissa 18 §:n mu
kaiseen rahastoon. Tämän kysymyksen ratkaisee 
oikeus. Näyttövelvollisuus sen suhteen, onko ra
hasto rinnastettavissa sopimusvaltiossa perustet
tuun rahastoon, on rahaston perustajalla. Mikäli 
on epäilyksiä sen suhteen, onko tässä momentissa 
tarkoitettu rahasto todellakin rinnastettavissa 18 
§:n mukaiseen rahastoon, 1 ja 3 momentin 
säännöksiä ei tule soveltaa. Vaikka osoitetaankin 
muodollinen rinnastettavuus, rahaston perusta
mista muuhun kuin sopimusvaltioon ei ole pi
dettävä esteenä sille, että velkoja ajaa oikeuttaan 
muulla tavalla kuin kohdistamalla vaatimuksen 
rahastoon, mikäli olisi kohtuutonta vaatia, että 
hänen olisi pitäydyttävä ral1astoon. 

Pykälän 5 momentista seuraa, että tämän py
kälän säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan sil
loin, kun velkoja voi esittää rahastoon kohdistu
van vaatimuksensa rahastoa hoitavalle tuomiois
tuimelle tai viranomaiselle ja kun hänellä on 
mahdollisuus nostaa saamisensa määrä rahaston 
varoista ja viedä se muuhun maahan. 

Säännöksessä tarkoitetaan lähinnä syrjiviä sään
nöksiä, jotka kieltävät tietyn maan kansalaisilta 
vaatimusten esittämisen rahastolle. Sen mukaan 
tulee kuitenkin olla mahdollista yleisten prosessi
oikeudellisten säännösten mukaisesti käydä oi
keutta vaatimuksista siinä maassa, jossa rahasto 
on perustettu, ja saada tuomion perusteella saa
minen pakkotäytännöllä rahastosta. Kyseisessä 
maassa voimassaolevat vastuunrajoitusta, prek
luusiota ja vanhentumista koskevat erityissään
nökset, joiden perusteella velkojan oikeutta ka
vennetaan tai se tehdään tyhjäksi verrattuna siinä 
maassa voimassa olevaan lainsäädäntöön, jossa 
velkoja on saanut tai pyytänyt takavarikkoa tai 
muuta vakuutta saamisestaan, on myös voitava 
ottaa huomioon. 

20 §. Kuten yleisperusteluista ilmenee, rajoi
tusrahaston perustaminen ei ole edellytyksenä 
globaalirajoitukselle. Tämä sanotaan nimenomai
sesti 1 momentissa. Vastuun rajoittamiseen voi
daan myös vedota vastuunrajoituksen alaista saa-

mista koskevassa riita-asiassa. Tällöin käytetään 
vastuunrajoitusta koskevan luvun soveltuvia sään
nöksiä. Pykälän 2 momentista kuitenkin seuraa, 
että kun vastuunrajoituksen alaista saamista kos
keva kanne on nostettu, on ainoastaan se saami
nen, jota asia koskee, otettava huomioon. Päätet
täessä saamisesta vastuunrajoituksen perusteella 
maksettavasta määrästä ei siis oteta huomioon 
muita samalla vastuumäärällä katettavia saamisia, 
joihin kannetta ei ole kohdistettu. Tästä saattaa 
seurata, että vastuuvelvollinen joutuu suoritta
maan kokonaiskorvauksen, joka ylittää vastuu
määrän. Tämän ehkäisemiseksi hän voi asettaa 
asiassa ehdon, jonka mukaan myös muut saami
set, joita sama vastuumäärä koskee, on otettava 
vastuunrajoituksessa huomioon. Sellainen ehto 
on tällöin sisällytettävä tuomioon. Mikäli ehtoa 
ei ole tehty, voidaan tuomio panna 3 momentin 
mukaan täytäntöön ulosottolain säännösten mu
kaan, ottamatta huomioon 19 §:n täytäntöönpa
non estämistä koskevia säännöksiä. Tuomio voi
daan siis näissä tapauksissa panna täytäntöön 
silloinkin, kun rajoitusrahasto perustetaan. Kun 
tuomioon on sisällytetty toisen kappaleen mukai
nen ehto, saattaa 19 §:n säännösten nojalla kui
tenkin tuomion täytäntöönpano estyä sen perus
teella, että rajoitusrahasto on perustettu. Velkoja 
saa sellaisessa tapauksessa esittää vaatimuksensa 
rahastolle. 

Pykälän 4 momentista seuraa, että jos rajoitus
rahastoa ei ole perustettu osapuolet voivat jättää 
vastuumäärän suuruutta ja jakoa koskevan kysy
myksen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Käy
tännössä on näet osoittautunut, että monissa 
tapauksissa ei tarvita tuomioistuinmenettelyä, 
vaan riittää, että puolueeton taho laskee rajoitus
määrän suuruuden ja laskee ja määrää tämän 
määrän jaon. Tästä syystä katsotaan aiheelliseksi 
pitää kiinni nykyisestä mahdollisuudesta kääntyä 
näissä kysymyksissä merivahingonlaskijan puo
leen. Päätettäessä vastuumäärästä ja sen jaosta 
noudatetaan tämän luvun soveltuvia säännöksiä. 
Kannetta merivahingonlaskijan päätöstä vastaan 
voidaan ajaa samassa järjestyksessä kuin meriva
hingonselvitystä koskevaa moitetta. 

21 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu erityis
säännös, joka koskee sota-alusten ja muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien valtion 
alusten vastuumääriä. Koska näiden alusten ton
nisto on usein vähäinen jäisivät niiden vastuura
jat kohtuuttoman alhaisiksi, mikäli vastuu rajoi
tettaisiin soveltamalla määrien laskemisessa 16 
§:n säännöksiä. Tämän takia ehdotetaankin, ettei 
tällaista alusta koskeva vastuuraja missään ta-
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pauksessa alita 5 000 tonnin alusta koskevia rajo
ja. Jos alus on suurempi, lasketaan sen vetoisuus 
tosiasiallisen tonniston perusteella. 

Oikeutta vastuunrajoitukseen ei tulisi olla 
säännöksen tarkoittamiin valtion aluksiin näh
den, jos vahinko on aiheutunut aluksen erityi
sistä ominaisuuksista. Tällä tarkoitetaan ominai
suuksia, jotka liittyvät aluksen luonteeseen val
tion aluksena. Sota-aluksessa pidetyistä ampuma
harjoituksista johtuvat vahingot tai vahingot, 
jotka johtuvat siitä, että sota-alus on yöharjoituk
sessa kulkenut sammutetuin valoin, ovat sen 
tyyppisiä vahinkoja, joista vahingonkärsijän tulee 
saada täysi vahingonkorvaus. Tämän tulisi koskea 
myös poliisivenettä tai merivartioston venettä, 
joka virantoimituksessa on kulkenut sallittua suu
remmalla nopeudella. 

Säännöksessä sota-aluksiin rinnastetaan sellai
set alukset, jotka vahingonkorvausvaateen perus
teena olevan tapahtuman tapahtumahetkellä oli
vat valtion käytössä ja joita käytettiin yksinomaan 
valtion tarkoituksiin. Tähän ryhmään luetaan 
tulli- ja luotsialukset sekä merivartioston alukset. 
On katsottu tarpeelliseksi erikseen mainita, ettei 
1 momenttia tule soveltaa jään murtamiseen ja 
pelastukseen käytettäviin aluksiin. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu porausaluk
siin sovellettavia vastuumääriä koskeva säännös. 
Säännöksessä tarkoitetaan ainoastaan sellaista va
hinkoa, joka on syntynyt aluksen ollessa poraus
työssä. Jos vahinko on aiheutunut kun alusta on 
käytetty kuten muita aluksia, yleiset 2 luvussa 
olevat vastuunrajoitusta koskevat säännökset ovat 
votmassa. 

22 §. Tämä pykälä sisältää kansainvälistä yksi
tyisoikeutta koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentissa oleva säännös rakentuu 
periaatteelle, että tuomioistuinmaan lakia sovel
letaan. Tämän momentin mukaan on sovelletta
va Suomen lakia eli 12-22 §:n säännöksiä, kun 
Suomen viranomaisen edessä vedotaan vastuun
rajoitusoikeuteen. Kulloinkin sovellettava laki ei 
siis määräydy aluksen, vahingon aiheuttajan tai 
velkojan kansallisuuden perusteella eikä sen ta
pahtuman tapahtumapaikan perusteella, johon 
vastuu perustuu. Joskin vastuunrajoituskysymyk
set ratkaistaan kokonaan Suomen lain mukaan 
voi kuitenkin vastuuseen sovellettava laki olla 
jonkin muun maan laki. 

Samaan momenttiin on otettu poikkeussään
nös, joka koskee 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
käsiteltyä palveluksessa olevaan kohdistuneeseen 
vahinkoon perustuvaa saamista. Jos palvelussopi
mukseen on sovellettava sopimusvaltion lakia, 

kysymys vastuun rajoittamisesta ja mahdollisen 
rajoituksen määrästä ratkaistaan tämän valtion 
lain perusteella. Säännöstä on sovellettava siinä
kin tapauksessa, että aluksen kotimaana on jokin 
muu maa kuin se, jonka lain alainen palvelusso
pimus on, ja silloinkin, kun aluksen kotimaa ei 
ole sopimusvaltio. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu vahingonkor
vauksen sovittelua koskeva säännös. Globaalira
joitusta koskevat säännökset tarkoittavat vahin
gonkorvausvelvollisen yhteenlaskettua, samaan 
tapahtumaan perustuvaa vastuuta. Tämä ei estä 
erilaisten säännösten soveltamista, jotka johtavat 
yksittäisten vahingonkorvausvaatimusten alene
miseen erityissäännösten perusteella. Esimerkkinä 
voidaan mainita kuljetusvastuun rajoittaminen 
ensin merilain 120 §:n mukaan ja sen alenemi
nen edelleen merilain 2 luvun säännösten perus
teella. Sama koskee vahingonkorvauslain sovitte
lusäännöksiä. Väärinkäsitysten välttämiseksi 2 
momenttiin on otettu nimenomainen muiden 
sovittelusäännösten soveltamista koskeva säännös. 

4 a luku 

Matkustajien ja matkatavaran kuljetus 

169 §. Pykälä sisältää eräitä määritelmiä. 
Pykälän 1 momentissa olevaan rahdinottajan 

käsitteen määrittelyyn ehdotuksessa on tehty joi
takin kielellisiä muutoksia. Asiamuutosta pykä
lään sensijaan ei ole tehty. Rahdinottaja on se, 
joka solmii matkustajan kanssa kuljetussopimuk
sen. Rahdinottajalla ei tarvitse olla omassa käy
tössään alusta tai aluksessa olevaa tilaa. Matkatoi
misto, joka omissa nimissään solmii matkustajan 
kuljettamista tarkoittavan sopimuksen, kuuluu 
siis määritelmän piiriin. Kuten tähänkin asti 4 a 
luvun säännöksiä on sovellettava ainoastaan kau
palliseen kuljetukseen. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu matkustajan 
käsitteen määrittely, josta muun muassa ilmenee, 
että henkilöä, joka on aluksessa tavarana kuljetet
tavan ajoneuvon tai elävän eläimen mukana on 
pidettävä matkustajana. 

Matkatavaraksi ei 3 momentin mukaan katsota 
rahtauskirjan tai konossementin nojalla kuljetet
tavaa tavaraa, mikä vastaa voimassaolevaa lainsää
däntöä. Tämän käsitteen ulkopuolelle jää sään
nöksen mukaan myös muun asiakirjan nojalla 
kuljetettava tavara. Tämä ilmaus koskee muun 
muassa tavarakuittia, jota usein käytetään 
kuorma-autojen kuljetusten yhteydessä. 
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Matkatavaran määritelmä käsittää myös elävät 
eläimet. Lain 188 b §:n 2 momentin mukainen 
mahdollisuus vapautua vastuusta elävien eläinten 
suhteen jää ennalleen. 

171 §. Pykälän 4 momenttiin on tehty teknis
luontoisia muutoksia. 

172 §. Teknisluontoisia muutoksia on tehty 1 
ja 2 momenttiin. 

175 §. Pykälän 2 momenttiin tehdyt muutok
set ovat teknisluontoisia. 

178 §. Viivästymiseen liittyvä vastuu ei koske 
pelkästään matkan aikana sattuneesta tapahtu
masta johtuvaa viivästymistä, kuten on henkilö
vahinkoon liittyvän vastuun laita. Säännös kattaa 
myös tapaukset, joissa viivästyminen johtuu siitä, 
että alus on saapunut myöhästyneenä siihen 
satamaan, josta matkustaja on noussut alukseen, 
tai muusta vastaavanlaisesta syystä. Rahdinotta
jan vastuu sellaisesta viivästymisestä ei kuiten
kaan ole 188 b §:n 1 momentin mukaan pakot
tava. 

179 §. Pykälän 1 momenttiin on tehty ainoas
taan kielellisiä muutoksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan rahdinottaja on 
vastuussa kalleuksista vain otettuaan omaisuuden 
säilytettäväksi kassakaappiin tai vastaavalla taval
la. 

180 §. Pykälässä oleva viittaus vahingonkor
vauslakiin on muutettu. 

181 §. Rahdinottaja on säännöksen mukaan 
yleensä vastuuvelvollinen, jollei hän pysty näyttä
mään toteen, ettei vahinko johdu hänen tuotta
muksestaan. Henkilövahingon tai käsimatkatava
raan kohdistuvan vahingon tai sen menettämisen 
osalta on lähtökohta kuitenkin päinvastainen: 
matkustajan on näytettävä tahdinkuljettajan me
netelleen huolimattomasti. Monissa käytännössä 
tärkeissä tapauksissa on rahdinottajan velvollisuu
tena myös henkilövahingon osalta näyttää toteen, 
ettei hänen puoleltaan ole tuottamusta. Tapauk
siin, joissa oletetaan olevan kysymyksessä rahdi
nottajan tuottamus, on lisätty aluksessa oleva 
vika. Aluksessa olevana vikana voidaan esimer
kiksi pitää sellaisia puutteita kuin käsijobteen tai 
liukastumissuojan puuttumista. Hytissä säilytetyn 
käsimatkatavaran varkauden yhteydessä on myös 
matkustajahytin puutteellisia lukkolaitteita pi
dettävä aluksessa olevana vikana. 

Näyttövelvollisuutta koskevista yleisistä peri
aatteista seuraa, että matkustajalla on näyttövel
vollisuus ei ainoastaan sen suhteen, että vahinko 
syntyi matkan aikana, vaan myös sen suhteen, 
että aluksessa oli vika ja että tällä vialla oli yhteys 
vahinkoon. 

4 168300979U 

182 §. Pykälän 1 momentin mukaan on vas
tuumäärä henkilövahingosta kutakin matkustajaa 
kohden 100 000 erityistä nosto-oikeutta ja mat
kan viivästymisen johdosta 2 000 erityistä nosto
oikeutta. Yksi erityinen nosto-oikeus vastasi vuo
den 1983 joulukuussa noin 6,10 markkaa. 

Pykälän 2 momentissa on, kuten nykyisessäkin 
lakitekstissä, määritelty matkatavaraan kohdistu
nutta vahinkoa tai sen menetystä tai myöhästy
mistä koskevat vastuumäärät. 

Momentin 1 kohdan mukaan vastuumäärä kä
simatkatavaran osalta on 1300 erityistä nosto
oikeutta kutakin matkustajaa kohden. Vastuuraja 
käsittää myös mukanaolevassa kuljetusvälineessä 
säilytettävät käsimatkatavarat. Tällaiseen matka
tavaraan kohdistuvasta vahingosta maksetaan ny
kyään korvausta ajoneuvoja koskevan vastuumää
rän mukaisesti. 

Momentin 2 kohdassa säädetään sellaisia kal
leuksia koskevasta vastuumäärästä, jotka rahdin
ottaja on 179 §:n 2 momentin mukaisesti ottanut 
turvasäiliöön. Vastuumäärä on 5 000 erityistä 
nosto-oikeutta kutakin matkustajaa kohden. 

Momentin 3 kohdassa määritetään jokaista 
ajoneuvoa koskeva vastuumäärä 8 000 erityiseksi 
nosto-oikeudeksi. Vastuumäärä ei koske ajoneu
vossa tai sen päällä säilytettyä käsimatkatavaraa. 

Momentin 4 kohdasta ilmenee, että muuta 
matkatavaraa koskeva vastuumäärä on 2 000 eri
tyistä nosto-oikeutta kutakin matkustajaa koh
den. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaikki ylläolevat 
vastuumäärät koskevat saman matkan aikana 
markustajaan kohdistuneista vahingoista johtu
vaa yhteenlaskettua vastuuta. Myös käsimatkata
varaan kohdistuvaa vahinkoa tai sen menetystä 
koskeva vastuumäärä esitetään kutakin matkaa 
koskevaksi toisin kuin nyt, jolloin se koskee 
jokaista vahinkoa aiheuttanutta tapahtumaa. 
Edelleen säädetään, että määrät eivät koske kor
koa eivätkä oikeudenkäyntikuluja. 

Pykälän 4 momentissa viitataan 279 a §:ssä 
olevaan erityisen nosto-oikeuden määritelmään. 
Mainitusta säännöksestä seuraa, että muuntami
nen erityisistä nosto-oikeuksista Suomen rahaan 
on tehtävä sen kurssin mukaan, joka on voimassa 
maksupäivänä tai sinä päivänä, jolloin maksusta 
asetetaan vakuus. 

183 §. Pykälän 1 momentin mukaan rahdinot
taja voi ottaa itselleen 182 §:ssä säädettyä vastuu
ta suuremman vastuun. Sitoumuksen on oltava 
kirjallinen. Ehdotetun säännöksen kirjallista si
toumusta koskeva vaatimus on nähtävä sitä taus
taa vasten, että mahdollisuus osoittaa suurempaa 
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vastuumäärää koskevan sopimuksen olemassaolo 
jälkikäteen on pidettävä yleisenä etuna. 

Rahdinottajalla on oikeus vähentää 2 momen
tin mukaan vahingonkorvauksesta tietyt omavas
tuumäärät, jos hän on varannut mahdollisuuden 
siihen. Säännös vastaa voimassa olevaa merilain 
183 §:n 1 momenttia. 

Jokaisen vahinkoa kärsineen ajoneuvon osalta 
varaus voi olla enintään 150 erityistä nosto
oikeutta sen ollessa muuhun matkatavaraan koh
distuneen vahingon sekä matkustajan tai matka
tavaran myöhästymisestä johtuvan vahingon osal
ta 20 erityistä nosto-oikeutta. 

Omavastuumäärä on 3 momentin mukaan vä
hennettävä vahingon määrästä ennenkuin rat
kaistaan, onko vastuu rajoitettu 182 § mukaan. 

184 §. Pykälän nykyisen muodon mukaan ra
joitusoikeus menetetään tahallisesti aiheutetun 
vahingon ollessa kysymyksessä sekä lisäksi rahdin
ottajan aiheutettua vahingon "törkeästä tuotta
muksesta tietäen, että vahinko todennäköisesti 
syntyisi". Vastaava olisi voimassa 186 § 3 mo
mentille ehdotetun muodon mukaan sellaisiin 
henkilöihin nähden, joista rahdinottaja vastaa. 
Sanan "vahinko" eteen on lisätty sana "sellai
nen''. Ei siis riitä, että vahingon aiheuttaja on 
ollut tietoinen siitä, että hänen toiminnastaan 
todennäköisesti seuraisi jonkinlainen vahinko. 
Hänen tietonsa tulee koskea juuri sellaista vahin
koa, joka sitten tapahtui. Vastaavaa säännöstä on 
esitetty 15 §:ään globaalirajoitusta koskevaksi. 
Vastaavaa muutosta ei kuitenkaan ole tehty 120 
§:ään. 

185 §. Pykälän 2 momentissa säädetään, että 
jos rahdinottaja on ottanut itselleen 1 luvussa 
tarkoitettuja velvollisuuksia tai luopunut siinä 
tarkoitetuista oikeuksista, tämä ei sido kuljetuk
sen suorittajaa, ellei hän ole kirjallisesti siihen 
suostunut. 

186 §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin on ainoas
taan tehty kielellisiä muutoksia. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyy 184 §:ää vastaa
va säännös. Tämän pykälän perusteluissa maini
tusta syystä nykyistä säännöstä on muutettu lisää
mällä sanan ' 'vahinko' ' eteen sana ' 'sellainen' ' . 

188 §. Tässä pykälässä viitataan merilain 260 
§ :ssä olevaan toimivaltaista tuomioistuinta koske
vaan säännökseen ja merilain 229 §:ssä olevaan 
vanhentumista koskevaan säännökseen. 

188 a §. Kuten 169 a §:n yhteydessä maini
taan, tähän ja sitä seuraavaan pykälään on otettu 
kaikki 4 a luvun säännökset, joissa säädetään 
siitä, missä määrin tästä luvusta eroavat sopimus
ehdot ovat voimassa. 

Pykälän 1 momentissa on säännös, jonka mu
kaan 171 §:n 2 ja 3 momentissa aluksen järjestys
tä ja turvallisuutta koskevia säännöksiä ei saa 
syrjäyttää sopimuksella. 

Pykälän 2 momentin mukaan matkustajan 
173-187 §:n mukaisia oikeuksia rajoittavat sopi
mukset ovat joissakin tapauksissa mitättömiä. 
Tämän lisäksi on säännöksen mukaan pakottava 
myös 260 §, joka koskee toimivaltaista tuomiois
tuinta matkustajan kuljetusta koskevassa riidassa. 
260 a § :stä ilmenee, että osapuolet voivat sopia 
siitä, missä riita käsitellään. 

Säännökset ovat 1 kohdan mukaan pakottavia 
Suomessa, Tanskassa, Norjassa. tai Ruotsissa tai 
näiden valtioiden välisessä liikenteessä tapahtu
van kuljetuksen suhteen, riippqmatta siitä, mitä 
lakia on muilta osin sovellettava kuljetukseen. 
Lisäksi sellaiset sopimusehdot ovat 2 kohdan 
mukaan mitättömia myös muuhun kuljetukseen 
nähden, mikäli Suomen lakia on sovellettava 
kuljetukseen yleisten suomalaisten lainvalinta-
säännösten mukaan. · 

Merilain säännökset ovat siis pakottavia kaiken 
Suomeen tai Suomesta tapahtuvan pohjoismaisen 
liikenteen suhteen, vaikka muun maan oikeutta 
olisi muilta osin sovellettava kuljetussopimuk
seen, esimerkiksi siitä syystä, että sekä rahdinot
taja että matkustaja ovat kotoisin vieraasta valti
osta. Sellaisen matkustajaliikenteen suhteen, joka 
ei liity edellä mainittuihin pohjoismaihin, meri
lain säännökset sen sijaan eivät ole pakottavia, 
ellei Suomen lakia ole sovellettava kuljetukseen. 
Kysymystä sovellettavasta laista on arvioitava 
Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden säännös
ten mukaan. Jotta Suomen lakia olisi näiden 
mukaan sovellettava, vaaditaan, että kuljetus 
liittyy jollain tavalla Suomeen. Kun tällaista 
yhteyttä osoittavia tosiasioita on, tulee matkusta
jalla olla merilain antama suoja. 

Pykälän 3 momentin mukaan luvun muita 
säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jollei muuta 
ole sovittu eikä tavasta muuta johdu. 

188 b §. Pykälän 2 momentissa olevat sään
nökset koskevat vapautumista matkustajan käsi
matkatavaraan liittyvästä vastuusta. V astuuva
pautta koskeva ehto ei ole sallittu ajalta, jonka 
käsimatkatavara on rahdinottajan huostassa tai 
jonka matkustaja oleskelee terminaalirakennuk
sessa, laiturilla tai muussa satamalaitoksessa. 
Säännös ei myöskään koske matkustajan mukana 
olevassa ajoneuvossa säilytettävää käsimatkatava
raa. 

Pykälän 3 momentissa oleva säännös koskee 
vain niitä tapauksia, joissa osapuolet ovat sopi-
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neet, että kuljetuksen joiltakin tietyiltä osin suo
rittaa joku muu, nimeltä mainittu varustaja eikä 
rahdinottaja. Tällaista rajoitusta on pidetty ai
heellisena huomioonottaen, että matkustajan tu
lee voida selvästi tietää, milloin tässä tarkoitettu 
vastuusta vapautuminen voi tulla kysymykseen. 

11 luku 

Merioikeusjuttujen ja meriselityksen käsittely 
tuomioistuimessa, niin myös laivavelkojen lain

haku eräissä tapauksissa 

251 §. Merilain 11 luku sisältää säännökset 
muun muassa merioikeusjuttujen ja meriselityk
sen käsittelystä tuomioistuimessa. Lain 2 51 §: n 1 
momentin mukaan raastuvanoikeus on ensim
mäinen tuomioistuin jutuissa ja asioissa, jotka 
ratkaistaan merilain mukaan. Tätä nykyä maas
samme on 35 raastuvanoikeutta, jotka toimivat 
tuomioistuimina merilain mukaisissa jutuissa ja 
asioissa. Yleisperusteluissa olevasta tilastosta il
menee, että vuosina 1977-1979 käsiteltiin aino
astaan 14 raastuvanoikeudessa meriselitysasioita 
ja merioikeusjuttuja. 

Merioikeusasiat ovat muihin alioikeuksien käsi
teltäviksi tuleviin asioihin verrattuna poikkeuk
sellisia. Lisäksi niitä on muita asioita lukumääräi
sesti paljon vähemmän. Näistä syistä on ilmeistä, 
että tuomioistuimilla ei ole tilaisuutta kartuttaa 
tietojaan ja kokemustaan tällä erikoisalalla. Kes
kittämällä sanottujen asioiden hoito muutamalle 
tuomioistuimelle voidaan tuomioistuimen jäsen
ten, sen asiantuntijoiden ja virallisten syyttäjien 
kokemusta ja asiantuntemusta mainituissa asiois
sa parantaa. Myös valvontaviranomaisten toimin
ta tehostuu keskittämisen johdosta. 

Ehdotuksen mukaan merioikeusasiat keskite
tään kahdeksaan alioikeuteen. Sanotut kahdek
san alioikeutta on valittu toisaalta niin, että ne 
edustaisivat niitä raastuvanoikeuksia, joilla tilas
tojen perusteella on nykyään ollut eniten tällaisia 
asioita ja toisaalta niin, että jokaisessa hovioi
keuspiirissä olisi ainakin yksi toimivaltainen alioi
keus. Ehdotettuihin tuomioistuimiin olisi toden
näköisesti saatavissa korkeatasoisia meriasiantun
tijoita paremmin kuin nykyisen järjestelmän val
litessa. Turun hovioikeuspiirin osalta ehdotetaan, 
että sekä Turun raastuvanoikeudesta että Ahve
nanmaan kihlakunnanoikeudesta tulisi toimival
tainen tuomioistuin merioikeusasioissa. Ahve
nanmaan oikeudenhoito on keskitetty 1 päivästä 
lokakuuta 1981 lukien kokonaisuudessaan Ahve-

nanmaan tuomiokuntaan. Samana ajankohtana 
lakkautettiin Maarianhaminan raastuvanoikeus. 
Ahvenanmaan maantieteellinen, kielellinen ja 
itsehallinnollinen asema sekä maakunnan meren
kulkuelinkeinon laajuus vaatii, että maakunnassa 
on tuomioistuin, joka voi käsitellä merioikeusjut
tuja ja -asioita. Tästä syystä on merioikeusjuttu
jen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain 
mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoi
tamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun 
lain (894/80) 1 §:ssä säädetty, että Ahvenan
maan maakunnassa Ahvenanmaan kihlakunnan
oikeus on ensimmäisen tuomioistuin jutuissa ja 
asioissa, jotka ratkaistaan merilain mukaan. Edel
lä mainitun lain perusteluihin viitaten ehdote
taan, että Ahvenanmaan kihlakunnanoikeus py
syisi keskittämisenkin jälkeen toimivaltaisena ali
oikeutena merioikeusasioissa. 

Myös Helsingin hovioikeuspiirin alueella olisi 
ehdotuksen mukaan kaksi toimivaltaista alioi
keutta merioikeusasioissa: Helsingin ja Hangon 
raastuvanoikeus. Paitsi aikaisemmin mainituilla 
yleisillä syillä on Hangon raastuvanoikeuden ase
ma perusteltavissa sillä, että Turun ja Helsingin 
välinen rannikkoalue on melko laaja ja siinä 
toimiva meriliikenne vilkasta. Etenkin kalastusa
lusliikenteen ja yhä lisääntyneen huvialusliiken
teen kannalta olisi Hangon raastuvanoikeuden 
asema merioikeusasioita ratkaisevana tuomiois
tuimena säilytettävä. 

Ehdotuksessa esitetään, että toimivaltaiset ali
oikeudet mainittaisiin nimeltä suoraan lainkoh
dassa, jolloin niiden toimivalta muihin alioikeuk
siin nähden samalla selkiintyisi. Näin ei tarvittai
si erityistä oikeudelliseen jaotukseen liittyvää rat
kaisua. Toimivaltajaon korostamiseksi ehdote
taan, että alioikeudesta, joka on toimivaltainen 
käsittelemään merilain mukaisia asioita, käytet
täisiin nimitystä merioikeus. 

Merilain 251 §:n 2 momentin mukaan oikeu
dessa tulee olla läsnä kaksi meriasioita tuntevaaja 
niihin perehtynyttä esteetöntä henkilöä asiantun
tijoina avustamassa oikeutta. Asiantuntijoiden 
läsnäolo ei ole kuitenkaan tarpeellista, jos oikeus 
asian vähäiseen merkitykseen tai laatuun nähden 
näin päättää. Ne asiat, joissa poikkeussäännös voi 
tulla kysymykseen, ovat sellaisia, joissa ei esiinny 
suuria rahallisia intressejä eikä myöskään merki
tyksellisiä vastuukysymyksiä. Tästä syystä ehdote
taan, että oikeuden puheenjohtaja oikeuden si
jasta voisi päättää siitä, ettei asiantuntijoita tarvi
ta. Näin menettely saataisiin joustavammaksi ja 
nopeammaksi. Tämä olisi samalla sopusoinnussa 
sen yleisen pyrkimyksen kanssa, että vähäpätöisis-
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sä asioissa olisi siirryttävä yhden tuomarin käsitte
lyyn ja ratkaisuihin. 

Tuomioistuin määrää voimassa olevan 2 51 §: n 
3 momentin mukaan ennen kunkin kalenterivuo
den päättymistä meriasiantuntijat toimeensa seu
raavaksi kalenterivuodeksi sekä samalla neljä va
ramiestä toimimaan esteen sattuessa heidän sijas
taan. Keskittämällä merioikeusasioiden käsittely 
muutamaan alioikeuteen paranevat samalla mah
dollisuudet saada mahdollisimman päteviä asian
tuntijoita merioikeuksia avustamaan. 

Tekninen kehitys on viime vuosina ollut lai
vanrakennusteollisuudessa valtaisa. Tämä näkyy 
erityisesti alusten rakenteessa, navigointilaitteis
toissa sekä koneistoissa ja voimansiirtolaitteistois
sa. Jotta merionnettomuuden syitä ja kulkua 
pystyttäisiin objektiivisesti selvittämään, on oi
keudella oltava mahdollisuus saada tietoa meri
ja koneteknisten laitteiden vaikutuksista sekä 
niiden ja inhimillisten tekijöiden välisistä yhteis
vaikutuksista. Näistä syistä on erittäin tärkeätä, 
että meriasiantuntijat ovat joko aktiivipalveluk
sessa olevia merenkulkijoita tai merenkulkuelin
keinoon liittyvissä tehtävissä aktiivisesti toimivia 
henkilöitä, jotka pystyvät seuraamaan meri- ja 
koneteknisten laitteiden kehitystä. Samalla heille 
olisi varattava mahdollisuus perehtyä pitemmän 
ajanjakson aikana niihin menettelytapoihin, jot
ka tulevat sovellettaviksi tuomioistuimissa meri
oikeusasioissa ja -jutuissa. Tämän johdosta ehdo
tetaan, että merioikeus määräisi meriasiantuntijat 
kaksivuotiskaudeksi, jolloin saavutettaisiin suu
rempi jatkuvuus. Samaksi ajaksi olisi asiantunti
joille määrättävä neljä varamiestä, jotka täyttäisi
vät edellä mainitut kelpoisuusehdot. Varamies
ten nykyistä suurempi lukumäärä takaa sen, että 
vaikka asiantuntijat ovat aktiivipalveluksessa, pä
teviä asiantuntijoita aina on saatavilla. 

Merimieslain (423/78) 88 §:ssä on säädetty, 
että mitä merilaissa säädetään laillisesta tuomiois
tuimesta ja oikeudenkäynnistä merioikeusjutuis
sa, koskee myös merimieslain mukaan käsiteltä
viä asioita. Asiantuntijain läsnäolo tuomiois
tuimessa ei kuitekaan ole tarpeen, ellei tuomiois
tuin jonkin asian kohdalta sitä käsitellessään 
toisin päätä. Merimieslain mukaan ratkaistavat 
asiat ovat käytännössä nykyään usein muun mu
assa palvelussuhteen ehtojen monimutkaistumi
sen myötä vaikeutuneet, minkä vuoksi asiantun
tijain läsnäolo usein on välttämätön. Pidentämäl
lä asiantuntijoiden toimiaikaa ja kiinnittämällä 
huomiota siihen, että jollakin asiantuntijalla on 
tietoa ja kokemusta merimieslainsäädännön alal-

ta, voidaan tuomioistuintyöskentelyä tämäntyyp
pisissäkin asioissa edesauttaa. 

Tehokkaan asiantuntijatoiminnan aikaansaa
miseksi on meriasiantuntijoille nykyisin makset
tavia paikkioita korotettava, jotta työelämässä 
olevia asiantuntijoita oikeuksien käyttöön saatai
siin. Nykyiset palkkiot, 80 markkaa istuntoa 
kohti, ehdotetaankin kaksinkertaistettaviksi. 

260 ja 260 a §. Merilain 260 § ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan uutta hovioikeuspiiri
jakoon perustuvaa oikeuspaikkamäärittelyä. Lu
kuun ottamatta merioikeusasioiden keskittämisen 
mukanaan tuomia muutoksia ei säännösten sisäl
töön ehdoteta muutoksia. Turun ja Helsingin 
hovioikeuspiirien osalta tulee 2 51 §: n kohdalla 
mainituilla perusteilla vaihtoehtoiset oikeuspai
kat kysymykseen. 260 a § ehdotetaan otettavaksi 
mukaan selvyyden vuoksi. 

262 §. Ehdotettu muutos rajoittaa riitapuolten 
sopimusmahdollisuutta siten, että riita-asia voi
daan käsitellä ainoastaan muussa 251 §:n 1 
momentissa mainitussa merioikeudessa. Juttu 
voidaan siten käsitellä muussa merioikeudessa 
kuin 260 §:ssä säädetyssä toimivaltaisessa merioi
keudessa, jos on tehty prorogaatiosopimus tai jos 
vastaaja tultuaan merioikeuteen saapuville ei ole 
tehnyt väitettä siitä, että juttu on haastettu 
muuhun kuin 260 §:ssä säädettyyn toimivaltai
seen merioikeuteen. 

264 §. Merilain 264 § 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan uutta hovioikeuspiiri
jakoon perustuvaa oikeuspaikkamäärittelyä. 

2. Laki merioikeudellisen vastuun 
vuoksi perustettavasta rajoitus
rahastosta ja rajoitusoikeuden
käynnistä 

1 §. Rajoitusrahasto voidaan perustaa sekä 
merilain 2 luvun että aluksista aiheutuvista öljy
vahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain 
mukaan. Käsillä olevaan lakiin on koottu yhteen 
sellaisen rajoitusrahaston jaon valmistelu ja sen 
jakoa koskevat säännökset. Jaon valmistelua ja 
jakoa käsitellään erityisessä rajoitusoikeudenkäyn
nissä. 

Rajoitusoikeudenkäynnin tarkoituksena on ra
haston jako. Ennenkuin jako on mahdollinen, on 
selvitettävä, onko laivanisännällä vastuuta vaati
muksia esittäneisiin velkojiin nähden ja onko 
hänellä tai muulla vastuullisena pidetyllä oikeus 
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vastuunrajoitukseen. Lisäksi on otettava kantaa 
rajoitusmäärän suuruuteen ja velkojien ilmoitta
miin saamisiin. 

Laissa on ainoastaan keskeisimmät raJOltusra
haston jakomenettelyä koskevat säännökset. Py
kälän 3 momentin mukaan on muihin asioihin 
sovellettava merilain riita-asioiden oikeudenkäyn
tiä koskevia säännöksiä. Jos jokin kysymys ei 
kuulu näidenkään säännösten piiriin, menette
lyyn sovelletaan merioikeudellisia riita-asioita 
koskevia yleisiä säännöksiä. Tällainen tapaus on 
esimerkiksi laivanisännän ja velkojan välinen riita 
ilmoitetusta saamisesta. Sellaiseen riitaan on 
muun muassa sovellettava yleisiä riita-asiain näyt
tövelvollisuutta koskevia säännöksiä. 

2 §. Merilain 18 §:n mukaisesti perustettua 
rajoitusrahastoa sanotaan perinteisesti globaali
rahastoksi. Ehdotetussa laissa käytetään rahastos
ta nimitystä '' merilain mukainen rajoitusrahas
to". Pykälän 1 momenttzin sisältyy rahaston 
suuruutta koskevia säännöksiä. 

Globaalirahaston tulee vastata sekä niiden vaa
timusten vastuumäärien summaa, joiden osalta 
vastuunrajoitusta vaaditaan ja jotka ovat synty
neet saman tapahtuman seurauksena, että tämän 
rahamäärän korkoa tapahtumapäivän ja rahaston 
perustamispäivän väliseltä ajalta. Jos kahden las
tialuksen välillä, joissa ei ole matkustajia, on 
sattunut yhteentörmäys, joka on johtanut vaati
muksiin sekä henkilö- että esinevahinkojen kor
vaamista, ja jos vastuuvelvollinen laivanisäntä 
vaatii vastuunrajoitusta kaikkien niiden vaati
musten suhteen, globaalirahaston tulee siis vasta
ta merilain 16 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan 
mukaisten vastuumäärien summaa tapahtuman 
ja rahaston perustamispäivän välisine korkoineen. 
Jos varustaja haluaa rahaston tarkoittavan ainoas
taan esinevahingoista johtuvia vaatimuksia, hän 
voi perustaa rahaston, joka vastaa ainoastaan 
merilain 16 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista 
vastuumaaraa korkoineen. Henkilövahingoista 
johtuvat vaatimukset voivat olla niin pieniä, että 
vastuun rajoittaminen niiden osalta ei tule ajan
kohtaiseksi. 

Korkoa koskevalla säännöksellä pyritään sii
hen, että korvausvelvollinen saadaan perusta
maan rajoitusrahasto mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Korko määräytyy korkolain (633/82) 
säännösten mukaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan rajoitusrahasto, 
joka perustetaan aluksista aiheutuvista öljyvahin
goista johtuvasta vastuusta annetun lain mukaan, 
ja jota tässä laissa sanotaan öljyvahinkorahastoksi, 

tulee vastata mainitun lain 5 §:n mukaista vas
tuumäärää. 

3 §. Pykälässä säädetään rajoitusrahaston pe
rustamismenettelystä. Lisäksi luetellaan ne tie
dot, jotka rahaston perustamisaikeissa olevan on 
annettava oikeudelle. 

Merilain 18 §:n 1 momentin mukaan globaali
rahaston saa perustaa tuomioistuimessa, jossa on 
vireillä kanne vastuun rajoituksen alaisen saami
sen johdosta. Rahasto voidaan perustaa myös sen 
paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa takavarik
koa tai muuta oikeusaputoimenpidettä on pyy
detty. Öljyvahinkorahasto perustetaan aluksista 
aiheutuneista öljyvahingoista johtuvasta vastuus
ta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan siinä 
tuomtotstuimessa, jossa korvausta tarkoittava 
kanne on pantu vireille. 

Pykälän 1 momentista käy ilmi, että rahaston 
perustamisaikeissa olevan on joko talletettava 
tuomioistuinpaikkakunnan ulosotonhaltijalle vas
tuumäärää vastaava rahamäärä tai asetettava sum
masta hänen hyväksymänsä vakuus. Aluksista 
aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 
annetun lain 18 §:stä johtuu, että Helsingin 
raastuvanoikeus on toimivaltainen tuomioistuin 
öljyvahinkorahaston jakokysymyksissä, mikä on 
otettava huomioon talletusta suoritettaessa. 

Ulosotonhaltijan tulee arvioida, vastaako tar
jottu vakuus vastuumäärää. Vastuumäärän suu
ruuden ratkaisee sensijaan tuomioistuin. Joka 
haluaa tallettaa vastuumäärän tai asettaa siitä 
vakuuden, kantaa itse vastuumäärän laskemiseen 
liittyvän riskin. Jos liian suuri rahamäärä on 
talletettu tai jos sellaisesta on asetettu vakuus, 
vastuumäärän ylittävän rahamäärän vapauttami
nen on mahdollista, kun asia on selvinnyt. On 
tärkeää, että vakuudelle asetetaan suuret vaati
mukset. Pohjoismaisen liikepankin antama takuu 
on yleensä hyväksyttävä, niin myös jonkun suu
ren pohjoismaisen vakuutuksenantajan antama 
takuu. Tarvittaessa ulosotonhaltijan on varmis
tauduttava takaajan asemasta tiedustelemalla sitä 
pankkeja tai vakuutusyrityksiä valvovilta virano
maisilta. 

Rajoitusrahaston perustamista on haettava tuo
mioistuimelta. Samalla tuomioistuimelle on "'esi
tettävä selvitys vastuumäärän tallettamisesta tai 
vakuuden asettamisesta. Hakemuksesta tulee 
käydä ilmi, tarkoitetaanko 2 §:n 1 momentin 
mukaista rajoitusrahastoa vai öljyvahinkorahas
toa, koska on tärkeää, että alusta asti tehdään 
selväksi, onko vakuus tarkoitettu rajoitusrahas
toksi vai pelkästään vakuudeksi yksittäistä, taka-
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varikkoa tai muuta pakkotoimenpidettä pyytä
nyttä velkajaa varten. 

Pykälän 2 momentin mukaan kirjalliseen hake
mukseen tulee sisältyä selvitys hakemuksen pe
rusteena olevista seikoista. Tuomioistuimen on 
saatava tietää, mihin tapahtumaan korvausvaa
teet liittyvät. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa va
hingon aiheuttanut alus, sen kansallisuus ja ve
toisuus, omistaja ja vakuutuksenantaja. Jotta tuo
mioistuin voi ilmoittaa asiasta tunnetuille velko
jille, heidän nimensä ja osoitteensa on myös 
ilmoitettava. 

4 §. Merilain 19 §:n ja aluksista aiheutuneista 
öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain 
9 §:n mukaan tietyt oikeusvaikutukset tulevat 
korvausvelvollisen omaisuuden suojaksi sen jäl
keen, kun rajoitusrahasto on perustettu, jos asi
anomaisella ''on oikeus vastuunrajoitukseen''. 
Tästä syystä on rajoitusrahaston perustamisoi
keutta hakeneen kannalta ensiarvoisen tärkeää, 
että oikeus mahdollisimman pian ilmoittaa ra
haston perustamista ja sen suuruutta koskevan 
päätöksensä. 

Päätökseen, jonka mukaan rajoitusrahasto saa
daan perustaa, ei yleensä sisälly oikeuden kan
nanottoa kysymykseen, tarkoittavatko hakijan il
moituksen mukaan jo esitetyt tai mahdollisesti 
esitettävät vaatimukset merilain 13 ja 14 §:n 
mukaan vastuunrajoituksen alaisia saamisia vai 
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta 
vastuusta annetun lain 3 §:n mukaan vastuunra
joituksen alaisia saamisia. Ei ole myöskään tarkoi
tus, että tuomioistuin muodostaisi tässä vaiheessa 
käsityksen siitä, vastaako saamisten summa ky
seistä vastuumäärää, onko korvausvelvolliseksi 
väitetty syyllistynyt sellaiseen tekoon, joka ai
heuttaa vastuun tai onko tämä teko senlaatuinen, 
että hän menettää oikeuden vastuunrajoitukseen. 

Tästä syystä ei ole aiheellista asettaa ankaria 
vaatimuksia 3 §:n 2 momentin mukaan annetta
vien tietojen sisällölle. Tietoja voidaan täydentää 
myöhemmin. Riittää, että tiedoista käy ilmi 
rajoitusrahaston perustaja, alus ja sen vetoisuus 
sekä tapahtumapaikka ja -aika. 

Kuten 2 §:stä ilmenee, rajoitusrahastoon ei 
sisälly vastuumäärän korkoa paitsi sikäli, että 
globaalirahaston tulee vastata tapahtumapäivän 
ja rahaston perustamispäivän välisen ajan korkoa. 
Jos rahasto perustetaan tallettamalla rahaston 
rahamäärä, tästä voidaan tosin tehdä korkoa 
kasvava, jolloin velkoja saa korkosaamiselleen 
vielä lisävakuuden. Täyttä vakuutta korkosaami
sestaan velkoja ei kuitenkaan välttämättä saa, 
koska rahamäärän pankkikorko saattaa esimerkik-

si jäädä velkojan vahingonkorvauskorkoa pienem
mäksi. 

Rajoitusrahasto ei toimi ylipäätäänkään oikeu
denkäyntikustannusten vakuutena, mutta tuo
mioistuin voi 2 momentin mukaan määrätä talle
tettavaksi lisämäärän kattamaan rahaston perus
tamiseen ja rajoitusoikeudenkäyntiin liittyvät 
kustannukset sekä koron tälle määrälle. Rajoitus
rahastoa perustettaessa on siis myös talletettava 
kyseinen lisämäärä tai asetettava siitä hyväksyttä
vä vakuus. Koska tässä tarkoitetut kustannukset 
saattavat olla melko suuria, yllämainittu määräys 
antaa tietyn turvan ei ainoastaan velkojille vaan 
myös velalliselle sikäli, ettei muuhun hänelle 
kuuluvaan omaisuuteen voida tällöin kajota täl
laisten vaatimusten vakuudeksi. 

Lisämäärästä päätetään tuomioistuimen vapaan 
harkinnan perusteella. Arvioitaessa rahamäärän 
suuruutta korkoa ajatellen on tietenkin otettava 
huomioon rahaston arvioitu jakamisajankohta. 
On selvää, että tämän asian arvioiminen näin 
varhaisessa vaiheessa on erittäin hankalaa. Var
masti on myös erittäin vaikeaa tässä vaiheessa 
arvioida, missä määrin tarvitaan vakuutta oikeu
denkäyntikuluista. Lisäksi on otettava huomioon, 
onko velkoja sellaisen valtion kansalainen, jonka 
kansalaisilta suomalainen tuomioistuin ei voi 
kansainvälisten sopimusten mukaan vaatia va
kuutta oikeudenkäyntikuluista. Tämän lisäksi on 
ilmeistä, että tässä alkuvaiheessa on vaikea tietää, 
missä määrin rajoitusoikeudenkäynnissä tulee 
syntymään riitoja. Päätös ei kuitenkaan ole lopul
linen, kuten 4 momentista käy ilmi. Sentähden 
voidaan myöhemmän päättää lisävakuudesta. 

Mikäli erityistä aihetta on, tuomioistuin voi 
jättää määräämättä lisämäärän korkojen ja kus
tannusten vakuudeksi. Jos vastuuseen on vaadittu 
esimerkiksi pohjoismaista varustamoa, jolla on 
huomattavat varat jossakin pohjoismaassa lisä
määrä ei liene tarpeellinen. Tuomio rajoitusoi
keudenkäynnissä voidaan tällaisessa tapauksessa 
panna täytäntöön, mikäli maksua ei suoriteta 
suosiolla. 

Pykälän 3 momentista ilmenee, että rajoitusra
hasto katsotaan perustetuksi vasta silloin, kun 
sekä rahaston rahamäärä että mahdollinen lisä
määrä on talletettu tai hyväksyttävä vakuus on 
asetettu. Kun tuomioistuin tekee päätöksensä, 
jolla rahaston perustamishakemukseen suostu
taan ja rahaston sekä mahdollisen lisämäärän 
suuruus määritetään, rahamääriä ei ole ehkä vielä 
talletettu tai vakuutta niistä asetettu. Rahastoa ei 
kuitenkaan katsota perustetuksi ennen kuin toi
menpiteet on suoritettu ja tuomioistuin lisännyt 
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päätökseen merkinnän siitä, että rahamäärä on 
talletettu tai vakuus asetettu. Jos näihin toimen
piteisiin on ryhdytty jo rahaston perustamista 
tarkoittavan päätöksen tekovaiheessa, tämän tu
lee ilmetä päätöksestä. 

Jos tuomioistuin tekee uuden päätöksen, jolla 
rahaston rahamäärää tai lisämäärää korotetaan, 
tästä on ilmoitettava rahaston perostajalle, jolle 
on annettava tilaisuus lyhyehkön, nimenomaan 
mainitun määräajan kuluessa suorittaa puuttuvat 
käteisvarat tai asettaa lisävakuus. Tämän määrä
ajan aikana rahastoa on pidettävä lain vaatimuk
set täyttävänä.Jos määräajan kuluessa ei makseta 
lisäosuutta tai aseteta lisävakuutta, rahastoa ei 
tämän jälkeen voida enää pitää perustettuna. 
Rahastossa olevia varoja ei sellaisessa tapauksessa 
kuitenkaan tule palauttaa rahaston perustajalle, 
koska velkojat eivät ole voineet hankkia muuta 
vakuutta sinä aikana, jolloin rahasto oli asianmu
kaisesti perustettuna. Rajoitusrahastoa on sellai
sessa tilanteessa pidettävä rahaston perustajan 
asettamana velkojien saamisten panttina. Varat 
on siis varattava rahastolle esitettävien vaatimus
ten korvaamiseen. Kun kaikki vastuun perustee
na olevaan onnettomuuteen liittyvät korvausvaa
teet on lopullisesti ratkaistu, jäljelläolevat varat 
on jaettava velkojien kesken heidän saamistensa 
suutuuden suhteessa. 

Pykälän 4 momentista ilmenee, että tässä py
kälässä tarkoitetut päätökset ovat voimassa kun
nes toisin määrätään. Velkojalla, joka saa myö
hemmin tietoonsa rahaston perustamisen, tulee 
siis olla mahdollisuus pyytää rahastomäärän ko
rottamista, jos hän voi näyttää toteen, että alun
perin määrätty rahastomäärä perustuu esimerkik
si vääriin tietoihin aluksen vetoisuudesta. Myös 
lisävakuuden määrääminen saattaa tulla ajankoh
taiseksi. Määrätessään korkeamman rahamäärän 
maksettavaksi taikka lisävakuuden asetettavaksi, 
tuomioistuimen on asetettava rahaston perosta
jalle myös määräaika, jonka kuluessa toimenpide 
on suoritettava. Määräyksen noudattamatta jättä
misen sanktiona on, että rahastolla ei enää ole 
merilain 19 §:ssä säädettyä vaikutusta. 

Tämän pykälän mukaiseen päätökseen haetaan 
muutosta erikseen. Valitusoikeus on jokaisella, 
jonka oikeutta päätös koskee, esim. myös kan
sainvälisellä öljyvahinkorahastolla. Jakaessaan 
tuomiolla rahaston tuomioistuimen otettava lo
pullisesti kantaa rahastomäärän suuruuteen. 

5 §. Tämän pykälän mukaan tuomioistuimen 
on heti rajoitusrahaston perustamisen jälkeen 
kuulutenava asiasta Virallisessa lehdessä sekä har
kintansa mukaan myös paikkakunnalla ilmesty-

vässä sanomalehdessä. Lisäksi kaikille tunnemille 
velkojille on annettava erillinen ilmoitus. 

Kuulutuksessa velkojia on kehotettava esittä
mään määräajan sisällä vaatimuksensa rahastolle. 
Ilmoitusmääräajan pituutta ei ole rajoitettu, 
mutta sen tulee olla vähintään kaksi kuukautta. 
Jos tapahtumasta rahaston perustamiseen on ku
lunut pitkä aika, ilmoitusmääräajan tulisi voida 
olla suhteellisen lyhyt, koska velkojat yleensä 
tietänevät vaatimuksensa. Öljyvahinkojen yhtey
dessä saattaa kuitenkin pitempi, vähintään kuu
den kuukauden pituinen määräaika olla tarpeen, 
koska vahinkojen laajuus on silloin usein vaikeas
ti arvioitavissa. Kuulutus on julkaistava heti ra
joitusrahaston perustamisen jälkeen ja riippumat
ta siitä, onko vastuumäärää koskevasta päätökses
tä valitettu. 

Pykälän 1 momentin mukaan kuulutukseen on 
sisällytettävä muistutus tietyistä lainsäännöksistä, 
joilla on merkitystä velkojan oikeuden kannalta. 
Muistutuksen tulee siis koskea 8 §:ää, jonka 
mukaan jälkikäteen ilmoitetut vaatimukset ote
taan vain poikkeustapauksissa jaossa huomioon 
sekä 15 §:ää, jonka mukaan rajoitusoikeuden
käynnissä annettu tuomio koskee kaikkia, jotka 
voivat esittää vaatimuksia rajoitusrahastolle, myös 
sitä, joka ei ole ilmoittanut saamisestaan. Edel
leen on huomautettava merilain 18 §:n 4 mo
mentista, jonka mukaan erillinen kanne rahaston 
perustamisen jälkeen ei ole sallittu. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuulutus on 
tehtävä ei ainoastaan Suomessa, vaan myös ulko
mailla, jos syytä on. Jos on oletettavissa, että 
velkojia on myös jossain muussa maassa eikä ole 
muuta sopivaa tapaa tavoittaa heitä, kuulutus on 
tehtävä myös siellä. Lakiehdotuksessa ei ole tar
kasti säännelty tällaiseen kuulutukseen liittyvää 
menettelyä, vaan paikallisten olosuhteiden perus
teella ratkaistaan kulloinkin sopivin tapa ottaa 
yhteyttä velkojiin. Kustannusten on tietysti kui
tenkin pysyttävä kohtuullisuuden rajoissa. 

6 §. Tämän pykälän mukaan tuomioistuin 
voi, jos asian laatuun tai olosuhteisiin nähden 
muuten katsotaan tarpeelliseksi, määrätä rajoi
tusrahastolle hoitajan. Hoitajalla tulee olla tehtä
vän vaatima tieto ja kokemus, esimerkiksi ilmoi
tettujen vaatimusten arviointia ja rahaston jakoa 
varten tarvittavat tiedot. Hankalassa tapauksessa 
rajoitusrahaston hoitajaksi tulee mieluimmin 
kutsua asianajaja. Hoitajaksi ei tule määrätä 
tuomioistuimen palveluksessa olevaa. 

Hoitajan tehtäviin kuuluvat tutkimukset ja 
ilmoitettujen vaatimusten tarkastaminen, joita 
tarvitaan rajoitusoikeudenkäynnissä esille tule-
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vien eri kysymysten ratkaisuehdotuksen tausta
aineistoksi. 

Hoitaja voidaan määrätä milloin tahansa rahas
ton perustamisen jälkeen. Ennen päätöstä on 
otettava selvää, mitä mieltä asiasta ovat rajoitus
rahaston perustaja ja muut, joiden etuja asia 
koskee. Jos tällöin ilmenee, että asianosaiset ovat 
ryhtyneet sovitteluneuvotteluihin, päätöstä on 
siirrettävä, mikäli eivät asianosaiset itse katso, 
että hoitajan palvelut voivat olla heille avuksi. 

Jollei hoitajaa ole määrätty, hoitaa tuomiois
tuin tehtävät. Tuomioistuimella on silloin mah
dollisuus ottaa itse kantaa kysymykseen, muodos
tuuko rahaston jako hankalaksi. Siinä tapauksessa 
tulee rahastolle määrätä hoitaja. 

Hoitajan työstä aiheutuvat kustannukset mak
saa rahaston perustaja. Nämä kustannukset mak
setaan lisämäärästä, jota oikeus voi 4 §:n 2 
momentin mukaan pyytää. 

Hoitajan työstä aiheutuvilla kustannuksilla tar
koitetaan rahaston hoidosta aiheutuvia kuluja ja 
hoitajan palkkiota. 

7 §. Tämän pykälän mukaan saamisen ilmoit
tavan velkojan on annettava tuomioistuimelle 
tietyt saamista koskevat tiedot. Lisäksi hänen on 
ilmoitettava, onko saamista koskeva tuomio an
nettu ja onko saamisesta käynnissä erillinen oi
keudenkäynti. 

Jos lainvoiman saanut tuomio on jo saamisesta 
annettu, ja jos tuomio voidaan panna täytäntöön 
Suomessa, saamista ei voida käsitellä rajoitusoi
keudenkäynnissä. Muilla velkojilla siis ei ole 
mahdollisuutta tällaisessa tapauksessa esittää 
huomautuksia saamisesta. Jos tuomio on annettu 
ulkomailla eikä sitä voida panna täällä täytän
töön, sillä on Suomessa ainoastaan todistusvaiku
tus. 

Jos rahaston perustamishetkellä on velkojan 
saamisesta käynnissä erillinen oikeudenkäynti, 
tämän jättämistä sillensä ei vaadita. Muiden 
velkojien edun mukaista on kuitenkin saada 
mahdollisimman pian kyseinen oikeudenkäynti 
tietoonsa. Jos he haluavat esittää huomautuksia 
saamisesta, heillä lienee nimittäin mahdollisuus 
tulla väliin tässä oikeudenkäynnissä. 

8 §. Pykälässä käsitellään saamista koskevan 
ilmoituksen myöhästymisen seurauksia. Jollei 
saamista ole ilmoitettu siihen mennessä, kun 
rahaston jakoa koskeva käsittely päätetään alioi
keudessa, korvausta voidaan maksaa ainoastaan 
14 §:n mukaan. Korvausta voidaan siis maksaa 
vain sillä edellytyksellä, että tuomioistuin on 
rahaston jaossa asettanut erilleen rahasumman 
jälkikäteen ilmoitettuja saamisia varten. Velkoja, 

joka ei ole ilmoittanut saamistaan ennen rahas
ton jakoa, ottaa siis riskin, ettei tuomioistuin 
katso sellaisen rahasumman erottamista aiheelli
seksi, jolloin hän joko ei saa korvausta ollenkaan 
tai saa pienemmän korvauksen kuin olisi saanut, 
jos olisi ilmoittanut saamisestaan ajoissa. 

Säännöksen mukaan saamista ei voida ilmoit
taa sen jälkeen, kun rahaston jako on otettu 
lopulliseen käsittelyyn alioikeudessa. Koska riita
asioissa ei voida soveltaa menettelyä, jonka mu
kaan asia otetaan ensin valmistelevaan käsittelyyn 
ja sitten pääkäsittelyyn, säännöstä on sovellettava 
siten, että tuomioistuin asettaa päivämäärän ra
joitusoikeudenkäynnin päätöksen antamiselle. 
Kun tällainen päivämäärä on tuomioistuimen 
istunnossa asetettu, saamista ei voida enää il
moittaa. 

9 §. Kun rajoitusrahasto on perustettu, velko
ja ei enää voi saada erillistä vakuutta saamises
taan, edellyttäen, että rahaston perostajalla on 
oikeus vastuunrajoitukseen. Kaikkien niiden vel
kojien, joilla on vastuun perustana olevasta ta
pahtumasta johtuvia korvausvaateita, tulee sen 
vuoksi voida esittää vaatimuksensa rahastolle. 
Jotta rahasto ei olisi vain joidenkin velkojien 
käytössä, säädetään, ettei rahastoa voida purkaa 
ennen kuin ilmoituksille asetettu määräaika on 
kulunut umpeen. Kun velkojista on siis saatu 
tieto, rahasto voidaan purkaa, kuitenkin edellyt
täen, että sekä rahaston perustaja että kaikki 
rahastolle vaatimuksia esittäneet velkojat suostu
vat tähän. Rahaston purkamisen syynä olisi ilmei
sesti se, että asianosaiset ovat oikeuden ulkopuo
lella sopineet rahaston jaosta. Jos rahasto pure
taan sen jälkeen, kun rajoitusoikeudenkäynti on 
aloitettu, jätetään juttu sillensä. 

10 §. Pykälässä käsitellään kanteen nostamista 
rajoitusoikeudenkäynnissä. 

Lain 1 §:n 2 momentissa olevasta määrittelystä 
ilmenee, että rajoitusoikeudenkäynti on oikeu
denkäynti, jossa ratkaistaan vastuu ja sen rajoitta
minen samoin kuin rahaston jako. Kun rahasto 
on perustettu ja velkojat ovat ilmoittaneet vaati
muksensa, saattaa asianosaisilla olla halua ryhtyä 
sovintoneuvotteluihin, mahdollisesti hoitajan 
apua hyväksikäyttäen. Rajoitusoikeudenkäynti 
eroaa sikäli tavallisesta riitaoikeudenkäynnistä, 
että oikeudenkäyntimenettely voi tulla nopeasti 
ajankohtaiseksi, jolloin asianosaisilla ei ole ollut 
mahdollisuutta tutkia, voitaisiinko asia ratkaista 
sovinnolla. Sovintoratkaisu edellyttää, että kaikki 
asianosaiset ovat tiedossa, mikä on rahastoa pe
rustettaessa mahdollista vasta ilmoitusajan kulut
tua umpeen. Tämän takia tuomioistuimen ei 
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tulisi ilman muuta ryhtyä toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on rahaston jako - esimerkiksi 
aloittaa rahastonkokous ja riitaisten saamisten 
käsittely - ilmoitusajan kuluttua umpeen. Sel
laiset toimenpiteet edellyttävät, että joku asiano
saisista nostaa kanteen rajoitusasiassa. Sen tähden 
tässä pykälässä säädetään kanne nostettavaksi sel
laisessa asiassa siten, että rahaston perustaja, 
tämän vakuutuksenantaja tai velkoja hakee rahas
ton jakoa. 

11 §. Rahastonkokousta koskevia säännöksiä 
laadittaessa ovat esikuvana osittain olleet kon
kurssisäännön velkojainkokousta koskevat sään
nökset. Mitään yksityiskohtaisia säännöksiä ei ole 
laadittu, vaan konkurssisäännön säännökset 
osoittavat tarvittaessa periaatteet, joiden mukaan 
käytännön sovellutuksessa esille tulevat kysymyk
set tulee ratkaista. 

Kun joku asianosaisista on nostanut kanteen 
rajoitusasiassa, muodollinen rahastomenettely tu
lee aloittaa esittämällä kutsut rahastonkokouk
seen. Kaikissa olosuhteissa on odotettava ilmoi
tusajan umpeenkulumista ennenkuin kutsut ra
hastonkokoukseen voidaan esittää. Jos rahastolle 
on määrätty hoitaja, hänelle on varattava tarpeel
linen aika selvityksiin ja rahaston jakoesityksen 
laatimiseen. Hoitajan mielipidettä rahastonko
kouksen ajankohdasta on siis kysyttävä. 

Kokoukseen tulee 1 momentin mukaan kutsua 
rahaston hoitajan lisäksi kaikki ne henkilöt, joita 
rajoitusoikeudenkäynnin ratkaisu koskee, ensisi
jaisesti rahaston perustaja, rajoitusoikeudenkäyn
nin vireillepanija ja vaatimuksia rahastolle esittä
neet velkojat. Varustajan vastuuvakuutuksen an
taja tulee yleensä kutsua kokoukseen. Jos öljyva
hinkorahasto on perustettu ja jos kansainvälinen 
öljyvahinkorahasto voi joutua korvaamaan osan 
öljyvahingoista, rahastonkokoukseen tulee lisäksi 
kutsua kansainvälisen rahaston edustaja. 

Kaikkia rajoitusoikeudenkäynnissä esille tule
via asioita tulee käsitellä rahastonkokouksessa. 
Helpottaakseen asianosaisten mahdollista sopi
mista asiakysymyksistä tulee rahaston hoitajan, 
tai jollei sellaista ole määrätty, oikeuden mahdol
lisuuksien mukaan laatia kokoukselle siinä käsi
teltävien kysymysten ratkaisuehdotus. Ehdotus 
on lähetettävä kokoukseen kutsutuille hyvissä 
ajoin ennen kokousta. Tämä ilmenee 2 momen
tista. 

Hoitaja voi tehtävässään turvautua asiantun
tija-apuun. Erityistä asiantuntemusta voidaan 
tarvita monimutkaisten asiayhteyksien arvioimi
seen, esimerkiksi jos joku aluksella on vastuussa 
alusten yhteentörmäyksestä navigointivirheen 
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johdosta. Jos on alusta asti selvä, että asianosaiset 
aikovat joka tapauksessa riitauttaa asian, hoitaja 
voi poikkeustapauksessa tyytyä esittämään ehdo
tuksen rahaston jaoksi. 

Rahastonkokousta ja hoitajan määräämistä kos
kevien säännösten tarkoituksena on edesauttaa 
rahastonkokouksessa sellaiseen sopimukseen pää
semistä, joka voi olla rahaston jaon perustana. 
Tästä syystä on tärkeää, että hoitajalle annetaan 
tarvittavat resurssit hyvin perustellun esityksen 
laatimiseksi rahastonkokoukselle. Samasta syystä 
tulee käyttää hyväksi kaikkia mahdollisuuksia 
selvittää kokouksen aikana jäljelläolevat riitakysy
mykset ja aikaansaada sovinto asianosaisten kes
ken. Myös tuomioistuimen tulee pyrkiä aktiivi
sesti asianosaisten väliseen sovintoratkaisuun. Mi
käli neuvotteluaikaa tarvitaan, rahastonkokous 
tulee siirtää myöhempään ajankohtaan, ja hoita
jan tulee, uusien asianhaarojen pohjalta ja ottaen 
huomioon asianosaisten kesken saavutetun sovin
non, muuttaa rahastonkokoukseen laatimaansa 
esitystä. Jos asianosaisten kesken on päästy yksi
mielisyyteen, tulee 3 momentin mukaan hoitajan 
esityksen mahdollisine muutoksineen olla rahas
ton jaon perustana. 

Jos asianosaisista jollakulla on vielä väite esi
tyksen johdosta sen jälkeen, kun kaikki sovinto
mahdollisuudet on käytetty ja rahastonkokous 
joudutaan päättämään, väitteen esittäjälle tulee 
antaa tehtäväksi pyytää määräajan kuluessa riidan 
käsittelyä oikeudessa. Jollei tällaista pyyntöä esi
tetä, tämä on 4 momentissa olevan nimenomai
sen säännöksen mukaan tulkittava niin, että 
väitteestä on luovuttu. Jos sen sijaan tuomiois
tuimen käsittelyä pyydetään, tuomioistuimen on 
käsiteltävä riita tavallisena riita-asiana mahdolli
simman nopeasti. Muun muassa kysymystä oi
keudenkäyntikuluista on tällöin arvioitava taval
listen riita-asiasäännösten mukaan. Lakiehdotuk
sen 12 §:ssä on säännöksiä siitä, miten tuomiois
tuimen tulee menetellä riitojen ratkaisussa. 

Näistä säännöksistä ilmenee, että rahastonko
kouksen ratkaisut sitovat asianosaista, joka ei ole 
saapunut kokoukseen. Jos joku ei saavu kokouk
seen, hän on myös menettänyt mahdollisuuden 
esittää myöhemmin väitteitä ja pyytää tuomiois
tuiota käsittelemään riita-asiaa. Lisäksi on otetta
va huomioon, että ainoastaan kokouksessa väit
teen esittänyt voi pyytää tuomioistuiota käsittele
mään väitteen tarkoittamaa riitaa. Rahastonko
kouksesta poisjääneellä ei siis ole mahdollisuutta 
viedä päätökseen toisen velkojan väitettä, josta 
asianomainen on harkinnan jälkeen päättänyt 
luopua. 
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12 §. Pykälässä on säännöksiä siltä varalta, että 
rahastonkokouksen jälkeen on vielä ratkaisemat
tomia riitoja, jotka tuomioistuimen on ratkaista
va. Säännösten lähtökohtana on, että saamisen 
ilmoittaminen rahastolle, hoitajan tekemä selvi
tys ja rahastonkokouksessa käydyt neuvottelut 
vastaavat tavallisen riita-asian haastehakemusme
nettelyä. Erillistä haastehakemusta ei siis tässä 
vaiheessa tarvita. Rahastonkokouksen jälkeen jäl
jelläolevat riidat tulee voida ratkaista rajoitusoi
keudenkäynnin puitteissa, jolloin niitä ei panna 
erillisinä juttuina vireille. 

Ennen oikeudenkäynnin jatkamista on kuiten
kin usein otettava kanta siihen, keitä rajoitusoi
keudenkäynnin osapuolia ratkaistava riita niin 
suuressa määrin koskee, että heillä tulee olla 
asianosaisen asema sitä ratkaistaessa. Useat eri 
asianosaissuhteet ovat tällöin mahdollisia. Jos 
rahaston perustaja kieltää olevansa vastuussa ky
seisen tapahtuman aiheuttamista vahingoista, rii
dan on yleensä katsottava koskevan toisaalta 
häntä, toisaalta kaikkia velkojia. Jos useista vel
kojista yksi esittää, ettei laivanisännällä ole oi
keutta vastuunrajoitukseen, riita on katsottava 
tämän velkojan ja laivanisännän väliseksi. Jos 
laivanisäntä pitää velkojan vaatimusta täysin pe
rusteettomana, tai hänen pyytämäänsä korvausta 
liian suurena, mutta muut velkojat eivät esitä 
väitettä vaatimuksen johdosta, riita on laivani
sännän ja asianomaisen velkojan välinen. Asian
osaissuhteiden selvittämiseksi tähän pykälään on 
otettu säännöksiä siitä, ketä vastaan rajoitusoi
keudenkäynnissä kanne pannaan vireille. 

Pykälän 1 momentin mukaan velkojan tai 
muun rajoitusrahaston jakoesitykseen tyytymättö
män tulee nostaa kanne rahastoa vastaan. Haaste 
annetaan tällaisessa tapauksessa tiedoksi rahaston 
hoitajalle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että velko
jan, joka riitaottaa oikeuden vastuunrajoituk
seen, tulee nostaa kanne rajoitusrahaston perus
tajaa vastaan, joka on siis vaatinut vastuunrajoi
rusoikeutta. Jos velkoja esittää väitteen toisen 
velkojan vaatimusta vastaan, kanne on pantava 
vireille viimemainittua velkojaa vastaan. 

13 §. Koska kaikkia saamisia koskevaan pää
tökseen ja rahaston jakoon voi kulua kauankin 
aikaa, tähän pykälään on otettu säännös, jonka 
mukaan tuomioistuimella on mahdollisuus il
moitusajan päätyttyä tehdä väliaikaisia osasuori
tuksia oikeiksi näytetyistä saamisista, jotka eivät 
ole riitaisia tai jotka on ratkaistu lainvoiman 
saaneelia tuomiolla. Jos oikeudenkäynnissä on 
runsaasti riitoja, useat sellaiset suoritukset voivat 

tulla kysymykseen sitä mukaan, kun riidat rat
kaistaan. Tuomioistuimen tulee kuitenkin pitää 
huolta siitä, etteivät maksut vaaranna vielä rat
kaisemattomien saamisten suoritusta. 

14 §. Kun kaikki riidat on ratkaistu, on 1 
momentin mukaan rahasto jaettava. Tämän tulee 
tapahtua päätöksellä, jossa on myös lopullisesti 
otettava kantaa vastuumaaran suuruuteen. 
Yleensä sen tulee vastata rahaston perustamisen 
yhteydessä määrättyä vastuumäärää. Poikkeusta
pauksissa voi kuitenkin alkuperäisen vastuumää
rän muuttaminen olla aiheellista, esimerkiksi 
aluksen vetoisuudesta saadun uuden selvityksen 
perusteella. Rahasto on jaettu merilain 16 §:n ja 
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtovasta 
vastuusta annetun lain 7 ja 8 §:n perusteella. 

Joskus voi olla aihetta olettaa, että on olemassa 
muita saamisia, joita ei ole ilmoitettu. Tietynlais
ten ympäristötuhojen seurauksena saattaa syntyä 
vahinkoja vasta jonkin ajan kuluttua. Jos rahasto 
jaetaan suhteellisen pian tapahtuman jälkeen, 
voi olla aiheellista varata määrätty summa sellai
sia vahingonkärsiiöitä varten. Saattaa myös olla, 
että tiedetään varmuudella sellaisten velkojien 
olemassaolo, joista ei ole kuulunut mitään ja 
joihin ei ole onnistuttu saamaan yhteyttä. Tällai
sia tilanteita ajatellen säädetään 2 momentissa, 
että tuomioistuin voi varata määrätyn summan 
sellaisten vaatimusten kattamiseksi, joita ei ole 
ilmoitettu, kun kysymys rahaston jaosta otetaan 
lopulliseen käsittelyyn alioikeudessa. Tämä sum
ma jaetaan sen jälkeen, kun kaikkia ilmoitettuja 
vaatimuksia on käsitelty ja voidaan olettaa, ettei 
uusia vaatimuksia enää esitetä. On tähdennettä
vä, että mahdollisuutta varata määräsumma jälki
käteen esitettävien vaatimusten kattamiseksi tuli
si käyttää erittäin varovasti. Summa on varattava 
ainoastaan silloin, kun on jokin tietty syy olettaa, 
että uusia velkojia voi vielä ilmaantua. Jos rahas
to jaetaan vasta pitkän ajan kuluttua tapahtu
masta, sellaisen summan varaaminen edellyttää 
jo vahvoja perusteita. 

Pykälän 3 momentista ilmenee, että rahasto on 
jaettava korvaukseen oikeutettujen kesken, vaik
ka rahaston perostajalla ei olisikaan oikeutta 
vastuunrajoitukseen. Vahingonkärsiiöiden asema 
ei saa olla heikompi rajoittamattoman vastuun 
kuin vastuunrajoituksen yhteydessä. 

Kysymys vastuunrajoitusoikeudesta on toden
näköisesti jo erikseen ratkaistu ja sitä koskeva 
päätös saanut lainvoiman siinä vaiheessa, kun 
rahasto jaetaan. Riippumatta siitä, onko asia 
niin, velkojilla tulee olla mahdollisuus, mikäli 
oikeutta vastuunrajoitukseen ei ole, vaatia tuo-
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miota, joka ei koske ainoastaan rahaston jakoa, 
vaan myös vastuullisen velvollisuutta henkilökoh
taisesti vastata siitä korvausosuudesta, jota rahas
ton jako ei kata. 

15 §. Pykälästä seuraa, että lainvoiman saanut 
päätös, joka koskee vastuuta ja oikeutta vastuun
rajoitukseen, vastuumäärän suuruutta ja rahaston 
jakoa on voimassa kaikkiin niihin nähden, jotka 
voivat esittää vaatimuksia rahastolle, riippumatta 
siitä, voivatko he ilmoittaa vaatimuksensa vai ei. 

Säännöstä perustellaan sillä, että on sekä kor
vausvelvollisen että velkojien etujen mukaista, 
ettei jälkikäteen ole mahdollista enää purkaa 
lopulliseen tuomioon sisältyvää päätöstä rahaston 
jaosta. Rajoitusrahastojärjestelmään sisällytettyjen 
oikeusturvatakeiden vuoksi on pidettävä hyväk
syttävänä, että velkoja, joka on jättänyt vaati
muksensa ilmoittamatta, joutuu luopumaan oi
keudestaan. 

3. Laki aluksista aiheutuvista öl
jyvahingoista johtovasta vas
tuusta annetun lain muuttami
sesta 

Lakiehdotuksen mukaan rajoitusrahaston pe
rustamista ja jakoa koskevat säännökset koottai
siin merioikeudellisen vastuun vuoksi perustetta
vasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäyn
nistä annenavaan lakiin. Näitä säännöksiä sovel
lettaisiin myös aluksista aiheutuneista öljyvahin
goista johtuvasta vastuusta annetun lain mukai
seen rajoitusrahastoon. Tästä syystä ehdotetaan 
kumottaviksi viimemainitun lain vastaavat sään
nökset. 

Aluksista aiheutuvasta öljyvahingosta johtuvas
ta vastuusta annettuun lakiin on lisäksi ehdotettu 
lisättäväksi uusi 2 3 a §, jossa on vastuunrajoitusta 
koskevia säännöksiä sellaisten tapausten varalta, 
joissa öljyvahinko on syntynyt muussa valtiossa 
kuin vuoden 1969 öljyvastuusopimukseen sitou
tuneessa valtiossa tai avomerellä tai joissa kustan
nuksia on aiheutunut toimenpiteistä, joiden tar
koitus on ollut sellaisen öljyvahingon estäminen 
tai rajoittaminen. 

2 §. Pykälään on ainoana muutoksena otettu 2 
momenttiin viittaus 23 a §:ään, joka koskee 
vastuunrajoitusta sellaisen öljyvahingon yhteydes
sä, jolla ei ole liittymäkohtaa sopimusvaltioon. 

6 §. Pykälään sisältyy joitakin rajoitusrahastoa 
koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentissa todetaan kuten nykyi
sessäkin laissa, että vastuunrajoitusoikeus edellyt-

tää rajoitusrahaston perustamista. Sen 2 mo
menttiin on otettu säännös, jonka mukaan rajoi
tusrahasto on Suomessa perustettava siinä tuo
mioistuimessa, jossa korvausta koskeva kanne on 
pantu vireille. 

14 §. Pykälästä on 5 §:ään tehdyn muutoksen 
johdosta poistettu viittaus 5 §:n 3 momenttiin. 

23 §. Säännökseen on otettu viittaus 8 §:n 3 
momenttiin. Tämän perusteella lain säännökset, 
joiden mukaan aluksen omistaja voi saada kor
vausta öljyvahinkorahastosta ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä, koskisi myös 23 §:n tarkoittamaa 
öljyvahinkoa. 

Merilain 2 luvussa määritetään 14 §:n tarkoit
tamat vastuumäärät. Vastaavat säännökset on 
otettu lakiehdotuksen 16 §:ään. Öljyvastuulain 
23 §:n 2 momentissa oleva viittaus näihin sään
nöksiin on siksi muutettu koskemaan merilain 16 
§:ää. 

23 a §. Pykälään on otettu säännökset vas
tuunrajoituksesta sellaisen öljyvahingon yhtey
dessä, jonka irtolastina pysyvää öljyä kuljettanut 
alus on aiheuttanut muussa kuin sopimusvaltios
sa tai avomerellä. 

Pykälän 1 momentista ilmenee, että tämän 
pykälän tarkoittamista vahingoista tai ennaltaeh
käisevistä toimenpiteistä johtuvien saamisten 
suhteen on voimassa sama vastuumäärä kun 5 
§:ssä säädetty eli 133 erityistä nosto-oikeutta aluk
sen vetoisuuden kutakin tonnia kohden, kuiten
kin enintään 14 miljoonaa erityistä nosto-oikeut
ta. Tämä vastuumäärä on tarkoitettu ainoastaan 
edellämainittuja saamisia koskevaksi. Jos alus 
saman tapahtuman seurauksena aiheuttaa öljyva
hingon sekä sopimusvaltiossa että muussa valtios
sa, kaksi eri vastuumäärää on siis vahinkojen 
suhteen voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ko
konaisvastuumäärä kaksinkertaistuu. 

Käsiteltäessä vastuunrajoitusta tämän pykälän 
tarkoittamissa tapauksissa, on muilta osin pää
asiassa sovellettava merilain 2 luvun ja merioi
keudellisen vastuun vuoksi perusteitavasta rajoi
tusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä anne
tun lain säännöksiä. Tämä ilmenee 2 momentis
ta. Viittaus merilain 2 lukuun tarkoittaa muun 
muassa sitä, että rajoitusrahaston perustaminen 
- toisin kuin on säädetty aluksista aiheutuvista 
öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetussa 
laissa - ei ole vastuunrajoitusoikeuden edelly
tyksenä. Mikäli perustetaan rajoitusrahasto, sen 
tulee vastata 1 momentista johtuvaa vastuumää
rää. 

Koska aluksen omistajalla ei ole merilain 2 
luvun mukaan oikeutta korvaukseen ennaltaeh-
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käisevistä toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt, 
on lisäksi säädetty, että tämän lain 8 §: n 3 
momenttia on sovellettava. Ei olisi kohtuullista, 
jos samanlaisten toimenpiteiden ollessa korvaus
vaateen perusteena, oikeutta korvaukseen arvioi
taisiin eri perustein riippuen siitä, onko öljyva
hinko syntynyt sopimusvaltiossa vai muussa valti
ossa. Lisäksi korvausta koskevan kanteen nostami
selle tulee olla voimassa sama vanhentumisaika 
kaikkien öljyvastuulain tarkoittamien öljyvahin
kojen yhteydessä. Siksi on tässä momentissa sää
detty, että myös mainituin lain 10 §:ää on 
sovellettava. 

Merilakiehdotuksen mukaisessa 19 §:ssä on 
säännöksiä, joiden mukaan rajoitusrahaston pe
rustaminen voi olla esteenä takavarikolle, muulle 
virka-avulle tai ulosotolle. Jos tämän pykälän 
tarkoittaman rajoitusrahaston perustamisella on 
tämä seuraus, lakiehdotuksen mukaan on sovel
lettava samoja vastuun kanavoimista koskevia 
säännöksiä, jotka ovat aluksista aiheutuvista öljy
vahingoista johtovasta vastuusta annetun lain 4 
§:n mukaan voimassa muiden öljyvahinkojen 
suhteen, kun kyseessä ovat pelastajat ja aluksen 
palveluksessa olevat henkilöt. Korvausvaadetta 
tai regressikannetta ei siis saa kohdistaa pelasta
jiin tai aluksen palveluksessa oleviin, muuten 
kuin poikkeustapauksissa. 

4. Voimaan tulo 

Merilain 2 luvun voimassa olevat säännökset 
pohjautuvat vuoden 1957 yleissopimukseen. La
kiehdotuksen mukaiset säännökset eivät voi tulla 
voimaan, ennen kuin vuoden 1957 yleissopimus 
on sanottu irti. Yleissopimuksen irtisanominen 
tulee sopimuksen 13 artiklan mukaan voimaan 
vuoden kuluttua siitä, kun Belgian hallitukselle 
on tiedotettu irtisanomisesta. 

Lontoon sopimuksesta tulee sopimuksen 17 
artiklan 1 kappaleen mukaan kansainvälisoikeu
dellisesti sitova sen kuukauden 1 päivänä, joka 
seuraa yhden vuoden kuluttua sitä päivää, jona 
kahdestoista valtio ratifioi yleissopimuksen. Jos 
yleissopimus on jo tullut kansainvälisoikeudelli
sesti voimaan, se sitoo ratifioivaa valtiota sen 
kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa 
yhdeksänkymmenen päivän kuluttua ratifioimis
asiakirj an tallettamispäivästä. 

Ehdotettuja merilain 2 luvun merioikeudellisen 
vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja 
rajoitusoikeudenkäynnistä annettavan lain sekä 
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtovasta 
vastuusta annetun lain muuttamisesta annettavan 
lain säännöksiä ei voida saattaa voimaan ennen 
kuin vuoden 195 7 yleissopimus lakkaa olemasta 
Suomea sitova. Vuoden 1976 Lontoon sopimus 
olisi ratifioitava niin, että tämä sopimus saatettai
siin voimaan samalla, kun vuoden 1957 sopimus 
irtisanotaan. 

Merilain 4 a lukuun ehdotetut muutokset eivät 
merkitse Suomen kansainvälisoikeudellisten vel
voitteiden muuttumista. Asiallisesti näiden muu
tosten ja merilain 2 luvun muutosten välillä on 
kuitenkin tietty yhteys. Tämä ei kuitenkaan ole 
esteenä sille, että 4 a luvun säännökset tulisivat 
aikaisemmin voimaan kuin 2 luvun muutokset. 

Merilain 11 luvun säännökset tulisi saattaa 
voimaan mahdollisimman pian. Säännökset voi
sivat tulla voimaan noin kuukauden kuluttua 
siitä kun eduskunta on hyväksynyt ehdotetut lait. 

Koska on toivottavaa, että merilain 2 ja 4 a 
lukuihin ehdotetut muutokset tulisivat voimaan 
Suomessa samaan aikaan kuin muissa pohjois
maissa, ehdotetaan, että laki tulisi voimaan ase
tuksella säädettävänä ajankohtana. Lain eri osat 
voitaisiin saattaa voimaan eri aikoina. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 1 39) 23 §, sellaisena kuin se on 8 

päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (316/64), 
muutetaan 10 §:n edellä oleva väliotsikko, 10-22 §, 169 §, 171 §:n 4 momentti, 172 §:n 1 ja 2 

momentti, 175 §:n 2 momentti, 178-186, 188, 188 a, 188 b, 251, 260 ja 262 §sekä 264 §:n 1 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 § osittain muutettuna 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla 
(367/79), 13 sekä 15-22 § 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (316/64), 14 §muutettuna 
mainitulla 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla ja 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetulla lailla 
(270/81), 169, 171 §:n 4 momentti, 172 §:n 1 ja 2 momentti, 175 §:n 2 momentti, 178, 179, 181, 
184-186, 188, 188 a, 188 b, 260 ja 262 § 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (646/75), 180 § 
mainitussa 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa, 182 ja 183 § muutettuina mainituilla 7 
päivänä elokuuta 1975 ja 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetuilla laeilla sekä 251 § 26 päivänä 
toukokuuta 1967 annetussa laissa (237 /67), sekä 

lisätään lakiin uusi 260 a §, seuraavasti: 

2 luku 

Laivanisäntä 

Laivanisännän vastuu ja vastuun rajoittaminen 

10 § 
Laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla 

laissa toisin säädetä, henkilökohtaisesti ja rajoit
tamattomasti vastuussa niistä velvoitteista, joihin 
hän tässä asemassaan on sitoutunut tai joihin hän 
muuten on joutunut. 

Jos aluksen omistaa isännistöyhtiö, vastaa ku
kin sen osakas isännistön velvoituksista, mikäli 
niitä ei voida suorittaa isännistön varoilla, vain 
laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 

11 § 
Laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla 

laissa toisin säädetä, vastuussa vahingosta, jonka 
aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku laiva
väkeen kuulumaton, laivanisännän tai päällikön 
toimeksiannosta aluksessa työskentelevä henkilö 
on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyön
nillä aiheuttanut. Jos myös vahingonaiheuttaja 
on laivanisännän ohella vastuussa vahingosta, 
hän vastaa vain siitä määrästä, jota ei voida saada 
laivanisännältä. 

Laivanisännällä, joka on suorittanut korvausta 
1 momentissa mainitusta vahingosta, on oikeus 
vaatia suorittamaosa määrä vahingonaiheuttajalta 
tämän korvausvastuuta koskevien perusteiden 
mukaan. Samojen perusteiden mukaan on vahin
gonaiheuttaja vastuussa laivanisännälle aiheutta
mastaan vahingosta. 

12 § 
Laivanisännällä on oikeus vastuunsa rajoittami

seen tämän luvun säännösten mukaisesti. Sama 
oikeus on sellaisella aluksen omistajalla, joka ei 
ole laivanisäntä, sillä, joka laivanisännän sijasta 
huolehtii aluksen käytöstä, aluksen rahdinanta
jalla sekä jokaisella, joka suorittaa pelastukseen 
suoranaisesti liittyviä tehtäviä. Pelastuksella tar
koitetaan myös 13 §:n 1 momentin 4, 5 ja 6 
kohdassa mainittuja toimenpiteitä. 

Jos vastuuvaatimus kohdistuu johonkuhun, 
josta laivanisäntä tai muu 1 momentissa tarkoi
tettu henkilö on vastuussa, on myös tällä oikeus 
vastuunsa rajoittamiseen tämän luvun säännösten 
mukaisesti. 

Vakuutuksenantajalla, joka on myöntänyt va
kuutuksen tämän luvun mukaisesti rajoitetun 
vastuun kattamiseksi, on sama oikeus vastuunra
joitukseen kuin vakuutuksen saajalla. 
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13 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen koskee, riippumat

ta vastuun perusteesta, saamisia, jotka johtuvat: 
1) henkilö- tai esinevahingosta, jos vahinko on 

syntynyt aluksessa taikka välittömässä yhteydessä 
aluksen käyttöön tai pelastukseen; 

2) vahingosta, jonka syynä on tavaran, matkus
tajien tai matkustajille kuuluvan matkatavaran 
merikuljetuksessa tapahtunut viivästyminen; 

3) muusta vahingosta, jos sen on aiheuttanut 
sopimukseen perustumattoman oikeuden louk
kaus ja jos se on syntynyt välittömässä yhteydessä 
aluksen käyttöön tai pelastukseen; 

4) toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ol
lut uponneen, karille ajautuneen, hylätyn tai 
hylyksi muuttuneen aluksen sekä kaiken siinä 
olevan taikka siinä olleen nostaminen, poistami
nen, hävittäminen tai vaarattomaksi tekeminen; 

5) toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ol
lut aluksen lastin poistaminen, hävittäminen tai 
vaarattomaksi tekeminen; sekä 

6) vastuunrajoituksen alaisen vahingon estä
mistä tai rajoittamista tarkoittavista toimenpiteis
tä sekä sellaisista toimenpiteistä aiheutuvasta va
hingosta. 

Jos vastuunrajoitukseen oikeutetulla on velko
jalta vastasaaminen, joka perustuu samaan tapah
tumaan kuin saaminen, koskee rajoitus saamista 
ainoastaan siltä osin kuin se ylittää vastasaami
sen. 

14 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen ei koske: 
1) pelastuspalkkiota, yhteisestä haverista suori

tettavaa osallistumismaksua tai sopimukseen pe
rustuvaa korvausta 13 §:n 1 momentin 4, 5 tai 6 
kohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä; 

2) saamista, johon sovelletaan aluksista aiheu
tuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta anne
tun lain (401/80) 1 §:ää tai 2 §:n 1 momenttia; 

3) saamista, joka on ydinvahingosta johtuvan 
vastuun rajoittamista sääotelevän tai sen kieltä
vän kansainvälisen yleissopimuksen tai kansalli
sen lain alainen; 

4) saamista, joka johtuu atomienergia-aluksen 
aiheuttamasta ydinvahingosta; 

5) saamista sellaisen vahingon johdosta, joka 
on aiheutettu päällikölle, laivaväelle, luotsille tai 
jollekulle laivaväkeen kuulumattomalle, laivan
isännän tai päällikön toimeksiannosta aluksessa 
työskentelevälle taikka henkilölle, jonka tehtävät 
liittyvät aluksen käyttöön tai pelastukseen; eikä 

6) korkoa tai oikeudenkäyntikulujen korvaa
mista. 

15 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen ei koske sitä, jonka 

näytetään itse aiheuttaneen vahingon tahallaan 
tai törkeästä tuottamuksesta tietäen, että sellai
nen vahinko todennäköisesti syntyisi. 

16 § 

Jos oikeus vastuunrajoitukseen on olemassa, 
vastuumäärä määräytyy seuraavasti: 

1) aluksen matkustajiin kohdistuneesta henki
lövahingosta johtuvien saamisten osalta on vas
tuuraja 46 666 erityistä nostooikeutta kerrottuna 
sillä matkustajamäärällä, jonka alus on sille anne
tun todistuksen mukaan oikeutettu kuljetta
maan, kuitenkin enintään 25 miljoonaa erityistä 
nosto-oikeutta; 

2) muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
henkilövahinkoihin perustuvien saamisten osalta 
vetoisuudeltaan enintään 500 tonnin aluksen 
vastuuraja on 333 000 erityistä nosto-oikeutta; 
jos aluksen vetoisuus ylittää 500 tonnia, vastuura
jaa korotetaan: 

a) jokaiselta tonnilta 501 tonnista 3 000 ton
niin 500 erityisellä nosto-oikeudella; 

b) jokaiselta tonnilta 3 001 tonnista 30 000 
tonniin 333 erityisellä nosto-oikeudella; 

c) jokaiselta tonnilta 30 001 tonnista 70 000 
tonniin 250 erityisellä nosto-oikeudella; sekä 

d) jokaiselta 70 000 tonnia ylittävältä tonnilta 
167 erityisellä nosto-oikeudella; 

3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
saamisten osalta sekä sellaisten saamisten osalta, 
joihin 2 kohdassa mainitut määrät eivät riitä, on 
vetoisuudeltaan enintään 500 tonnin alusten vas
tuuraja 167 000 erityistä nosto-oikeutta; jos aluk
sen vetoisuus ylittää 500 tonnia, vastuurajaa 
korotetaan: 

a) jokaiselta tonnilta 501 tonnista 30 000 ton
niin 167 erityisellä nosto-oikeudella; 

b) jokaiselta tonnilta 30 001 tonnista 70 000 
tonniin 125 erityisellä nosto-oikeudella; sekä 

c) jokaiselta 70 000 tonnia ylittävältä tonnilta 
83 erityisellä nosto-oikeudella. 

Edellä 1 momentissa säädetyt vastuurajat kos
kevat kaikkien samasta tapahtumasta aiheutuvien 
sellaisten saamisten summaa, jotka kohdistuvat 
laivanisäntään, aluksen omistajaan, joka ei ole 
laivanisäntä, laivanisännän sijasta aluksen käytös
tä huolehtivaan ja aluksen rahdinantajaan tai 
johonkuhun, jonka toiminnasta nämä vastaavat. 

Sellaisten pelastajien osalta, jotka eivät suorita 
pelastustyötä aluksesta käsin tai jotka työskente
levät yksinomaan pelastustyön kohteena olevasta 
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aluksesta käsin, vastuurajojen on vastattava vetoi
suudeltaan 1 500 tonnin alusta koskevia vastuu
rajoja. Vastuurajat koskevat kaikkien sellaisten 
saamisten summaa, jotka aiheutuvat samasta ta
pahtumasta ja jotka kohdistuvat tässä momentis
sa tarkoitettuun pelastajaan tai johonkuhun, jon
ka toiminnasta hän vastaa. 

Aluksen vetoisuudella tarkoitetaan vuoden 
1969 kansainvälisen aluksenmittaussopimuksen 
(SopS 311 82) liitteessä 1 olevien määräysten 
mukaan laskettua bruttovetoisuutta. Erityisellä 
nosto-oikeudella tarkoitetaan 279 a §:ssä määri
teltyä laskentayksikköä. 

17 § 
Jokainen vastuumäärä jaetaan velkojien kesken 

niiden vahvistettujen saamisten suuruuden mu
kaisessa suhteessa, joihin nähden vastuuraja on 
v01massa. 

Jos 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 
määrät eivät riitä siinä mainittujen saamisten 
maksamiseen, on loppuosa maksettava 16 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä sa
moin oikeuksin kuin siinä mainitut saamiset. 

Jos laivanisäntä tai joku muu on ennen vastuu
määrän jakamista maksanut saamisen osittain tai 
kokonaan, saa hän maksamansa määrän osalta 
velkojan oikeudet 

Milloin laivanisäntä tai joku muu osoittaa, että 
hän voi joutua vastaisuudessa osittain tai koko
naan maksamaan sellaisen saamisen, jonka hän 
olisi 3 momentin mukaan voinut vaatia suoritet
tavaksi rajoitusrahastosta, jos saaminen olisi mak
settu ennen rajoitusrahaston jakamista, tuomiois
tuin voi määrätä varoja toistaiseksi asetettavaksi 
erilleen, jotta hän voisi esittää vaatimuksensa 
myöhemmin. 

18 § 
Rajoitusrahasto voidaan perustaa, jos Suomessa 

nostetaan kanne sellaisen vaatimuksen johdosta, 
jota vastuunrajoitus koskee tai jos täällä pyyde
tään takavarikkoa tai muita oikeudellisia toimen
piteitä. Rahasto on perustettava siinä tuomiois
tuimessa, jossa kanne on nostettu tai joka on 11 
luvun mukaan toimivaltainen sillä paikkakunnal
la, missä takavarikkoa tai muita oikeudellisia 
toimenpiteitä on pyydetty. 

Rajoitusrahasto katsotaan perustetuksi kaikkien 
niiden henkilöiden puolesta, jotka voivat vedota 
samaan vastuurajaan, ja rahasto katsotaan perus
tetuksi vain sellaisten saamisten maksamista var
ten, joita vastuuraja koskee. 

Sen jälkeen, kun rajoitusrahasto on perustettu 
Suomessa, voidaan vastuunrajoituksen alaista saa-

mista koskeva kanne nostaa vain rajoitusoikeu
denkäynnin yhteydessä. Sama koskee myös kan
netta siitä, onko rahaston perostajalla oikeus 
vastuunrajoitukseen, sekä rahaston jakoa koske
vaa kannetta. 

Rahaston perustajalla, hänen vakuutuksenan
tajallaan sekä sillä, jolla on vastuunrajoituksen 
alainen saaminen, on oikeus panna vireille rajoi
tusasia. 

Rajoitusrahastosta ja rajoituskanteesta sääde
tään laissa merioikeudellisen vastuun vuoksi pe
rustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeu-
denkäynnistä ( 1 ). 

19 § 
Se, joka on esittänyt vaatimuksen Suomessa tai 

merioikeudellisiin saamisiin liittyvän vastuun ra
joittamisesta Lontoossa 19 päivänä marraskuuta 
1976 tehtyyn yleissopimukseen liittyneessä muus
sa valtiossa perustetulle rajoitusrahastolle, ei voi 
tämän vaatimuksensa perusteella saada takavarik
koa, muuta virka-apua tai ulosottoa alukseen tai 
muuhun omaisuuteen, joka kuuluu jollekulle 
jonka lukuun rahasto on perustettu ja jolla on 
oikeus vastuunrajoitukseen. 

Sen jälkeen kun rajoitusrahasto on perustettu 
Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa ei 
sellaiseen alukseen tai muuhun omaisuuteen, 
joka kuuluu jollekulle jonka lukuun rahasto on 
perustettu ja jolla on oikeus vastuunrajoitukseen, 
voida kohdistaa takavarikkoa, muuta virka-apua 
eikä ulosottoa sellaisen saamisen johdosta, joka 
voidaan vaatia rahastosta. Jos virka-apu tai ulos
otto on jo toimeenpantu, on tämä toimenpide 
kumottava. Vakuus, joka on asetettu takavari
kon, virka-avun tai ulosoton välttämiseksi tai 
tällaisen toimenpiteen kumoamiseksi, on vapau
tettava. 

Jos rajoitusrahasto on perustettu muussa kuin 
2 momentissa mainitussa valtiossa, joka on liitty
nyt 1 momentissa mainittuun yleissopimukseen, 
voidaan takavarikkoa, muuta virka-apua tai ulos
ottoa koskeva pyyntö evätä, toimenpide kumota 
tai asetettu vakuus vapauttaa. Pyyntö on evättävä 
ja, milloin rahasto on perustettu ennen kuin 
toimenpiteeseen on ryhdytty tai vakuus asetettu, 
toimenpide kuruottava ja asetettu vakuus vapau
tettava, jos rahasto on perustettu: 

1) siinä satamassa, jossa vaatimuksen perustee
na oleva tapahtuma on sattunut, tai, jos tapahtu
ma ei ole sattunut satamassa, ensimmäisessä 
satamassa, johon alus on saapunut tapahtuman 
jälkeen; 

2) maihinlaskusatamassa, jos saaminen tarkoit-
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taa aluksessa olleeseen henkilöön kohdistunutta 
henkilövahinkoa; tai 

3) purkaussatamassa, jos saaminen tarkoittaa 
lastiin kohdistunutta vahinkoa. 

Mitä 1 ja 3 momentissa on säädetty, voidaan 
vastaavasti soveltaa, jos osoitetaan, että rajoitus
rahasto, joka on perustettu muussa kuin 1 mo
mentissa mainittuun yleissopimukseen liittynees
sä valtiossa, on rinnastettavissa 18 §:ssä tarkoitet
tuun rajoitusrahastoon. 

Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan ainoas
taan, jos velkoja voi esittää vaatimuksia rajoitus
rahastolle siinä tuomioistuimessa tai sen virano
maisen luona, jonka hoidossa rajoitusrahasto on, 
ja jos hänellä on mahdollisuus nostaa rahastosta 
ja siirtää toiseen maahan saamisensa määrä. 

20 § 
Vastuunrajoitukseen voidaan vedota, vaikka 

rajoitusrahastoa ei olisikaan perustettu. 
Kun vastuunrajoituksen alaista saamista koske

va kanne on nostettu, tuomioistuimen tulee, jos 
rajoitusrahastoa ei ole perustettu, tämän luvun 
säännöksiä soveltaessaan ottaa huomioon ainoas
taan se saaminen, jota asia koskee. Jos vastaaja 
haluaa, että vastuun rajoittamisessa otetaan huo
mioon myös muu saaminen, johon nähden sama 
vastuumäärä on voimassa, tätä koskeva ehto on 
sisällytettävä tuomioon. 

Sellaisen tuomion täytäntöönpanoon, johon ei 
sisälly 2 momentissa tarkoitettua ehtoa, sovelle
taan ulosottolain säännöksiä. Jos tuomioon sisäl
tyy tällainen ehto, tuomio voidaan sen estämättä 
panna täytäntöön, jollei rajoitusrahastoa peruste
ta eikä tuomioistuin 19 §:n nojalla totea, että 
tuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus on 
hylättävä. 

Jos rajoitusrahastoa ei ole perustettu, osapuolet 
voivat jättää vastuumäärän suuruutta ja määrän 
jakamista koskevan kysymyksen merivahingonlas
kijan ratkaistavaksi. Merivahingonlaskijan teke
mää ratkaisua koskevaa kannetta ajetaan samassa 
järjestyksessä kuin merivahingonselvitystä koske
vaa moitekannetta. 

21 § 
Sota-aluksen tai muun aluksen osalta, joka on 

vaatimuksen perusteena olevan vahingon tapah
tumahetkellä ollut valtion omistuksessa tai käy
tössä ja jota käytetään yksinomaan valtion mui
hin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, eivät vastuu
rajat saa missään tapauksessa alittaa vetoisuudel
taan 5 000 tonnin alusta koskevia rajoja. Jos 
saaminen tarkoittaa tällaisen aluksen erityisistä 

ominaisuuksista tai erityiskäytöstä johtuvasta va
hingosta suoritettavaa korvausta, oikeutta vas
tuunrajoitukseen ei kuitenkaan ole. Mitä tässä 
momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske pää
asiassa jäänmurtamiseen tai pelastukseen käytet
tävää alusta. 

Sellaisen aluksen osalta, joka on rakennettu tai 
muunnettu merenpohjan luonnonvarojen poraa
malla suoritettavaa talteenottamista varten, on 
vastuuraja 12 miljoonaa erityistä nosto-oikeutta 
16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen saamisten 
osalta ja 20 miljoonaa erityistä nosto-oikeutta 16 
§:n 3 momentissa tarkoitettujen saamisten usalta, 
jos vaatimukset koskevat vahinkoa, joka on ai
heutunut alusta poraustoimintaan käytettäessä. 
Öljyvahingosta johtuvasta korvauksesta säädetään 
erikseen. 

Merenpohjan luonnonvarojen tutkimukseen 
tai talteenottamiseen tarkoitetut lautat katsotaan 
aluksiksi tämän luvun säännöksiä sovellettaessa. 
Sellaisia aluksia koskevien vastuurajojen tulee 
kuitenkin aina vastata 2 momentissa säädettyjä 
määriä. 

22 § 
Mitä 13-21 §:ssä on säädetty, sovelletaan 

silloin, kun vastuun rajoittamista vaaditaan suo
malaisessa tuomioistuimessa. Jos kysymyksessä on 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu saami
nen ja jos 19 §:n 1 momentissa mainittuun 
yleissopimukseen liittyneen valtion lakia on so
vellettava palvelussopimukseen, kysymys vas
tuunrajoituksen soveltamisesta ja vastuunrajasta 
on kuitenkin ratkaistava mainitun lain mukaises
ti. 

Mitä 13-21 §:ssä on säädetty, ei estä sovelta
masta muuten voimassa olevia säännöksiä vahin
gonkorvausvelvollisen vastuun sovittelemisesta. 

4 a luku 

Matkustajien Ja matkatavaran kuljetus 

169 § 
Rahdinottajalla tarkoitetaan tässä luvussa hen

kilöä, joka sopimuksen perusteella, ammattimai
sesti tai vastiketta vastaan, ottaa kuljetettavak
seen aluksella matkustajia taikka matkustajia ja 
matkata varaa. 

Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, jota mat
kustajankuljetuksesta tehdyn sopimuksen nojalla 
kuljetetaan tai aiotaan kuljettaa aluksella, sekä 
henkilöä, joka rahdinottajan suostumuksella on 
aluksessa tavarankuljetussopimuksen nojalla kul
jetettavan ajoneuvon tai elävän eläimen mukana. 



1984 vp. - HE n:o 10 41 

Matkatavaralla tarkoitetaan jokaista esinettä, 
myös ajoneuvoa, jota kuljetetaan matkustajan 
lukuun edellyttäen, ettei kuljetus tapahdu rah
tauskirjan, konossementin tai muun tavarankul
jetuksen yhteydessä tavallisesti käytettävän asia
kirjan nojalla. Matkatavara, jota matkustaja pitää 
mukanaan tai hytissään tai joka muutoin on 
hänen huostassaan matkan aikana, hänen ajo
neuvossaan tai sen päällä olevat esineet mukaan 
luettuina, on käsimatkatavaraa. 

171 § 

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuulli
sen määrän matkatavaraa. Jos matkustaja tietää 
matkatavaransa voivan aiheuttaa vaaraa tai olen
naisesti haittaa henkilölle tai omaisuudelle, hä
nen on ilmoitettava siitä rahdinottajalle ennen 
matkan alkua. Vastaavasti hänen on ilmoitettava, 
jos muu matkatavara kuin käsimatkatavara vaatii 
erityistä hoitoa. Tässä mainitusta matkatavaran 
ominaisuudesta on, mikäli mahdollista, tehtävä 
merkintä tavaraan ennen matkan alkamista. 

172 § 
Rahdinottajalla on oikeus kieltää matkustajaa 

ottamasta mukaan matkatavaraa, joka voi tuot
taa vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai 
omaisuudelle. 

Jos sellaista matkatavaraa on tuotu alukseen 
rahdinottajan tietämättä sen ominaisuuksia, rah
dinottaja voi olosuhteiden mukaan viedä maihin, 
tehdä vaarattomaksi tai hävittää tavaran joutu
matta vahingonkorvausvelvolliseksi. Sama on voi
massa, jos matkatavaran sen jälkeen, kun se on 
otettu alukseen rahdinottajan ollessa tietoinen 
sen ominaisuuksista, havaitaan tuottavan sellaista 
vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai omai
suudelle, ettei sen aluksessa pitäminen ole puo
lustettavissa. 

175 § 

Jos matkustaja 1 momentin mukaan on velvol
linen suorittamaan sovitun kuljetusmaksun, sitä 
on kuitenkin kohtuullisella määrällä alennettava, 
jos rahdinottaja on ottanut toisen matkustajan 
hänen tilalleen taikka jos rahdinottaja on muu
toin rajoittanut tai olisi voinut rajoittaa vahinko
aan. 
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178 § 
Rahdinottaja vastaa henkilövahingosta, joka 

matkustajalle aiheutuu matkalla sattuneesta ta
pahtumasta, jos vahingon on aiheuttanut rahdin
ottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan 
virhe tai laiminlyönti. Sama koskee matkustajan 
myöhästymisestä aiheutuvaa vahinkoa, vaikka 
myöhästyminen ei johtuisikaan matkalla sattu
neesta tapahtumasta. 

179 § 
Rahdinottaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu 

siitä, että matkatavara kuljetuksen aikana sattu
neen tapahtuman johdosta häviää tai vahingoit
tuu, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai 
jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai 
laiminlyönnistä. Sama koskee matkatavaran myö
hästymisestä aiheutuvaa vahinkoa, vaikka myö
hästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta 
tapahtumasta. Kuljetuksen viivästymisen veroise
na pidetään matkatavaran matkustajalle luovut
tamisen viivästymistä määräpaikassa. 

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan 
rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muuta 
erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei hän ole 
ottanut kyseistä omaisuutta säilytykseen. 

180 § 

Jos matkustajan puolelta on myötävaikutettu 
178 tai 179 § :ssä tarkoitettuun vahinkoon, voi
daan vahingonkorvausta sovitella sen mukaan 
kuin vahingonkorvauslain (412/74) 6 luvun 
1 §:ssä on säädetty. 

181 § 
Vapautuakseen vastuusta rahdinottajan on 

näytettävä, että 178 tai 179 § :ssä tarkoitettu 
vahinko ei ole aiheutunut hänen tai jonkun 
hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laimin
lyönnistä. Tämä koskee henkilövahinkoa sekä 
käsimatkatavaraa kohdannutta menetystä tai va
hinkoa vain, jos menetys tai vahinko on sattunut 
haaksirikon, yhteentörmäyksen, karilleajon, rä
jähdyksen, tulipalon tai alukseen tulleen vian 
yhteydessä. 

182 § 
Rahdinottajan vastuu kutakin matkustajaa 

kohden ei saa ylittää 100 OOO:ta erityistä nosto
oikeutta henkilövahingosta eikä 2 OOO:ta erityistä 
nosto-oikeutta matkustajan kuljetuksen viivästy
misestä. 

Matkatavaraa kohdanneesta vahingosta, mene-
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tyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä vastuu ei 
saa ylittää: 

1) 1 300 entytsta nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden, milloin kysymyksessä on 
käsimatkatavara; 

2) 5 000 erityistä nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden, milloin kysymyksessä on 
erityisen arvokas matkatavara, jonka rahdinottaja 
on ottanut säilytykseen; 

3) 8 000 erityistä nosto-oikeutta kutakin 
ajoneuvoa kohden; eikä 

4) 2 000 erityistä nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden milloin kysymyksessä on 
muu matkatavara. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut vastuumää
rät tarkoittavat yhteenlaskettua vastuuta kaikista 
saman matkan aikana aiheutuneista vahingoista. 
Määrät eivät koske korkoa eivätkä oikeudenkäyn
tikuluja. 

Erityisellä nosto-oikeudella tarkoitetaan 279 a 
§ :ssä määriteltyä laskenta yksikköä. 

183 § 
Rahdinottaja voi kirjallisella sitoumuksella ot

taa itselleen suuremman vastuun kuin 182 §:ssä 
on säädetty. 

Rahdinottajalla on oikeus vähentää vahingon 
määrästä matkustajan omavastuuosuutena enin
tään: 

1) 150 erityistä nosto-oikeutta kutakin vahin
goittunutta ajoneuvoa kohden; 

2) 20 erityistä nosto-oikeutta muuta matkata
varaa kohdanneesta vahingosta; ja 

3) 20 erityistä nosto-oikeutta matkustajan tai 
matkatavaran viivästymisestä johtuvasta vahin
gosta. 

Vähennys tehdään vahingon määrästä ennen 
vastuun rajoittamista 182 §:n mukaan. 

184 § 
Rahdinottajalla ei ole oikeutta vedota 182 ja 

183 §:n säännöksiin vastuun rajoittamisesta tai 
omavastuuosuuden alentamisesta, jos hänen näy
tetään itse aiheuttaneen vahingon tahallaan tai 
törkeästä tuottamuksesta tietäen, että sellainen 
vahinko todennäköisesti syntyisi. 

185 § 
Jos kuljetuksen kokonaan tai osaksi suorittaa 

joku muu kuin rahdinottaja, rahdinottaja on 
kuitenkin vastuussa niin kuin hän olisi itse suo
rittanut koko kuljetuksen. Tällöin on soveltuvin 
osin noudatettava tämän luvun säännöksiä. 

Joka suorittaa kuljetuksen 1 momentissa tar-

koitetussa tapauksessa, on vastuussa kuljetuso
suudestaan niiden säännösten mukaan, jotka 
ovat voimassa rahdinottajaan nähden. Jos rahdin
ottaja on ottanut itselleen muita kuin tässä 
luvussa tarkoitettuja vastuita, tämä ei sido kulje
tuksen suorittajaa, ellei hän ole siihen kirjallisesti 
suostunut. 

Mikäli vastuuta on sekä rahdinottajalla että 
2 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, vastaa
vat he vahingosta yhteisvastuullisesti. 

186 § 
Säännökset rahdinottajan vastuusta vapautu

misesta tai sen rajoittamisesta ovat voimassa, 
vaikka häntä vastaan nostettu korvauskanne ei 
petustuisikaan kuljetussopimukseen. 

Jos korvauskannetta ajetaan rahdinottajan vas
tuulla 11 tai 185 §:n nojalla toimivaa henkilöä 
vastaan, tällä on oikeus samanlaiseen vastuusta 
vapautumiseen tai sen rajoittamiseen kuin rah
dinottajalla. Ne korvausmäärät, jotka rahdinotta
ja ja hänen vastuullaan toimiva henkilö voidaan 
velvoittaa suorittamaan, eivät yhteensä saa ylittää 
182 §:ssä säädettyjä vastuurajoja. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei ole voimassa 
sen hyväksi, jonka näytetään itse aiheuttaneen 
vahingon tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta 
tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti 
syntyisi. 

188 § 
Toimivaltaisesta tuomioistuimesta riidassa, jo

ka koskee henkilöiden ja matkatavaroiden kulje
tuksesta tehdystä sopimuksesta johtuvaa vastuu
ta, säädetään 260 a §:ssä. 

Vanhentumisesta säädetään 229 §:ssä. 

188 a § 
Tämän lain 171 §:n 2 ja 3 momentin säännök

siä ei saa syrjäyttää sopimuksella. 
Sopimusehdot, jotka rajoittavat matkustajan 

172 §:n 3 momentin, 173-187 tai 260a §:n 
mukaisia oikeuksia, ovat tehottomia: 

1) kuljetuksen tapahtuessa Suomen, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan sisäisessä taikka näiden mai
den välisessä liikenteessä, riippumatta siitä, mitä 
lakia on muutoin sovellettava kuljetukseen; sekä 

2) muuhun kuljetukseen nähden, jos, Suomen 
lakia on yleisten suomalaisten lainvalintasääntö
jen mukaan sovellettava kuljetukseen. 1 

Muita tämän luvun säännöksiä sovelletaan ai
noastaan, jos ei muuta ole sovittu eikä tavasta 
muuta seuraa. 
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188 b § 
Rahdinottajalla on 188 a §:n säännösten estä

mättä oikeus sopimuksella vapauttaa itsensä vas
tuusta matkustajaan nähden ajalta, joka on kulu
nut ennen matkustajan saapumista alukseen ja 
hänen maihin saapumisensa jälkeen. Aluksen ja 
rannan välisen merikuljetuksen osalta sellaiset 
sopimukset eivät ole sallittuja, mikäli kuljetus 
sisältyy lipun hintaan tai se suoritetaan rahdinot
tajan käytettäväksi asettamalla kuljetusvälineellä. 

Sellaiseen käsimatkatavaraan nähden, jota ei 
säilytetä matkustajan mukanaan tuomassa ajo
neuvossa tai sen päällä, voi rahdinottaja sopi
muksella vapauttaa itsensä tämän luvun mukai
sesta vastuusta käsimatkatavaran alukseen tuo
mista edeltävältä ja sen maihin viemisen jälkei
seltä ajalta. Vapautuminen vastuusta ei kuiten
kaan ole sallittu 1 momentissa tarkoitettuun 
alukseen tai aluksesta suoritettavaan kuljetukseen 
nähden eikä siltä ajalta, jona käsimatkatavara on 
rahdinottajan huostassa matkustajan oleskellessa 
terminaalirakennuksessa, laiturilla tai muussa sa
tamalaitoksessa. 

Jos on sovittu, että määrätyn osan kuljetukses
ta suorittaa joku muu nimeltä mainittu laivani
säntä kuin rahdinottaja, saa rahdinottaja vapaut
taa itsensä vastuusta sellaisten vahinkojen osalta, 
jotka aiheutuvat toisen laivanisännän kuljetuso
suuden aikana sattuneista tapahtumista. Sama 
koskee tapauksia, joissa matkustajalla kuljetusso
pimuksen mukaan on oikeus kokonaan tai osit
tain käyttää muuta rahdinottajaa kuljetukseen. 

11 luku 

Merioikeusjuttujen ja meriselityksen käsittely 
tuomioistuimessa, niin myös laivavelkojen lain

haku eräissä tapauksissa 

251 § 
Toimivaltaiset alioikeudet (merioikeudet) ju

tuissa ja asioissa, jotka on ratkaistava tämän lain 
mukaan, ovat hovioikeuspiireittäin seuraavat: 

Turun hovioikeuspiiri: Ahvenanmaan kihla
kunnanoikeus ja Turun 
raastuvanoikeus; 

Vaasan hovioikeus- Vaasan raastuvanoikeus; 
piiri: 
Itä-Suomen hovi
oikeuspiiri: 
Helsingin hovioikeus
piiri: 

Savonlinnan raastuvan
oikeus; 
Hangon ja Helsingin 
raastuvanoikeudet; 

Kouvolan hovioikeus- Kotkan raastuvanoikeus 
pun: Ja 
Rovaniemen hovi- Oulun raastuvanoikeus. 
oikeus piiri: 

Käsiteltäessä 1 momentissa mainittuja juttuja 
ja asioita tulee kahden meriasioita tuntevan ja 
niihin perehtyneen esteettömän henkilön olla 
tuomioistuiota avustavina asiantuntijoina läsnä 
tuomioistuimessa. Asiantuntijoiden läsnäolo ei 
kuitenkaan ole tarpeellista, milloin merioikeuden 
puheenjohtaja asian vähäisen merkityksen tai sen 
laadun vuoksi näin päättää. 

Merioikeus määrää kaksivuotiskaudeksi meri
asiantuntijat ja heille neljä varamiestä. Kukaan ei 
ilman laillista estettä voi kieltäytyä tehtävästä. 

260 § 
Riitajutut, jotka käsitellään taman lain mu

kaan, on, jollei jäljempänä toisin säädetä, haas
tettava merioikeuteen siinä hovioikeuspiirissä, 
jossa vastaajalla on kotipaikkansa tai jossa hän 
harjoittaa pysyvästi liikettään taikka jossa alus on. 
Laivanisännän kotipaikkana pidetään aluksen ko
tipaikkaa. 

Jos saamisesta on asetettu vakuus viranomaisel
le aluksen vapauttamiseksi takavarikosta tai 
muusta virka-aputoimenpiteestä, saadaan kanne 
nostaa myös merioikeudessa siinä hovioikeuspii
rissä, jossa vakuus on asetettu. Kanne saamisesta, 
josta vakuus on asetettu, saadaan nostaa tässä 
merioikeudessa, vaikka vakuus olisi vapautettu. 

260 a § 
Sopimukseen matkustajan tai matkatavaran 

kuljetuksesta voidaan ottaa määräys, että tällai
seen kuljetukseen perustuvaa vastuuta koskeva 
kanne saadaan kantajanvalinnan mukaan nostaa 
vain merioikeudessa siinä hovioikeuspiirissä, jossa 
vastaajalla on kotipaikkansa tai jossa hän pää
asiallisesti harjoittaa liikettään, taikka siinä hovi
oikeuspiirissä, jossa sopimuksen mukainen lähtö
tai määräpaikka sijaitsee. Sopimus, jolla kantajan 
oikeutta valita, missä hän nostaa kanteen, rajoi
tetaan tätä enemmän, on tehoton. 

262 § 
Riita-asia voidaan käsitellä asianomaisten sopi

massa muussa kuin 260 §:n mukaan toimivaltai
sessa merioikeudessa. 

Riita-asia voidaan käsitellä muussa kuin 
260 §:ssä säädetyssä merioikeudessa myös silloin, 
kun vastaaja tultuaan tuomioistuimeen saapuville 
ei ole ennen pääasiaan vastaamistaan tehnyt väi-
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tettä siitä, että hänet on haastettu vastaamaan 
asiassa muuhun kuin lain mukaan toimivaltai
seen merioikeuteen. 

264 § 
Rikosjutut, jotka on tuomittava taman lain 

mukaan, sekä jutut alusten yhteentörmäyksen 
estämiseksi annettujen säännösten rikkomisesta 
käsitellään merioikeudessa siinä hovioikeuspiiris
sä, jossa rikos on tehty. Jos rikos on tehty 

matkalla, asia käsitellään merioikeudessa suna 
hovioikeuspiirissä, jonne vastaaja aluksella ensin 
saapuu tai jossa hänet muuten tavataan tahi jossa 
aluksen kotipaikka on. 

Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuk
sella. Jos tapahtuma, johon vastuu perustuu, on 
sattunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovel
letaan siihen kuitenkin lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

2. Laki 
merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Tämän lain säännökset koskevat rajoitusrahas
toa, joka perustetaan merilain 18 §:n mukaisesti 
(menlain mukainen rajoitusrahasto) tai aluksista 
aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 
annetun lain 6 §:n mukaisesti (ölj'yvahinkorahas
to). 

Rajoitusoikeudenkäynnillä tarkoitetaan oikeu
denkäyntiä, jossa ratkaistaan vastuu ja sen rajoit
taminen, ilmoitetut saamiset samoin kuin rahas
ton jako. 

Jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu, 
sovelletaan rajoitusoikeudenkäynnissä merioikeu
dellisten riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevia 
säännöksiä. 

2 § 

Rahaston suuruus 

Merilain mukaisen rajoitusrahaston on vastat
tava suuruudeltaan: 

1) niiden rahamäärien summaa, jotka ovat 
merilain 16 §:n mukaan niiden vaatimusten 
vastuurajana, joiden osalta vastuunrajoitusta vaa
ditaan ja jotka ovat syntyneet saman tapahtuman 
seurauksena; sekä 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määrien 
korkoa tapahtumapäivän ja rahaston perustamis
päivän väliseltä ajalta laskettuna korkolain (633/ 
82) 3 §:n mukaan. 

Öljyvahinkorahaston tulee suuruudeltaan vas
tata aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtu
vasta vastuusta annetun lain 5 §:ssä säädettyä 
vastuumäärää. 

3 § 
Perustamishakemus 

Rajoitusrahastoa perustettaessa on tuomwis
tuinpaikkakunnan ulosotonhaltijalle talletettava 
vastuun määrää vastaava summa rahaa tai asetet
tava siitä ulosotonhaltijan hyväksymä vakuus. 

Hakijan on liitettävä kirjalliseen hakemukseen
sa selvitys hakemuksen perusteena olevista sei
koista sekä kaikkien niiden henkilöiden nimi- ja 
osoitetiedot, joiden voidaan olettaa haluavan 
esittää vaatimuksia rajoitusrahastolle. 

4 § 

Rahaston perustaminen 

Tuomioistuimen on määrättävä rahaston suu
ruus ja ratkaistava, voidaanko tarjottu vakuus 
hyväksyä. 

Tuomioistuimen tulee, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu, päätöksessään määrätä myös rajoi
tusrahaston perustamisesta ja oikeudenkäynnistä 
aiheutuviin kustannuksiin sekä korkoon käytettä
vän lisämäärän tallettamisesta tai vakuuden aset
tamisesta vastaavasta määrästä. Jos kysymyksessä 
on merilain mukainen rajoitusrahasto, koskee se 
mitä edellä korosta on sanottu ainoastaan rahas-
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ton perustamisen jälkeiseltä ajalta maksettavaa 
korkoa. 

Jos päätöksestä ilmenee, että vaadittava määrä 
on talletettu tai vakuus asetettu, katsotaan rajoi
tusrahasto perustetuksi päätöksentekopäivänä. 
Muussa tapauksessa rahasto katsotaan perustetuk
si sinä päivänä, jona tuomioistuin päätökseen 
tekemällään merkinnällä vahvistaa määrän tal
letetuksi tai vakuuden asetetuksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös on 
voimassa, kunnes toisin määrätään. Jos päätök
sessä määrätään, että rajoitusrahastoon on mak
settava korkeampi määrä tai asetettava lisäva
kuus, on tuomioistuimen asetettava rahaston pe
rustajalle määräaika, jonka kuluessa puuttuva 
määrä on maksettava tai vakuus asetettava. Jos 
määräystä ei noudateta, tuomioistuimen on mää
rättävä, että rahastolla ei enää ole merilain 19 
§:ssä tarkoitettua vaikutusta. 

Muutosta 1, 2 ja 4 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen haetaan erikseen. 

5 § 

Kuulutus rahaston perustamisesta 

Kun rajoitusrahasto on perustettu, tuomiois
tuimen on heti kuulutettava tästä. Kuulutuksessa 
kaikkia velkojia on kehotettava ilmoittamaan 
saatavansa rahastolle vähintään kahden kuukau
den pituisen määräajan kuluessa. Kuulutukseen 
on sisällyttävä selvitys tämän lain 8 ja 15 §:n sekä 
merilain 18 §:n 4 momentin säännöksistä. 

Kuulutus on julkaistava virallisessa lehdessä 
sekä tuomioistuimen harkinnan mukaan paikka
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Mikäli 
syytä on, rajoitusrahaston perustamista on kuulu
tenava myös muussa valtiossa. 

Rajoitusrahaston perustajalle sekä tunnetuille 
velkojille on annettava erillinen ilmoitus. 

6 § 

Rahaston hoitaja 

Jos asian laatuun tai olosuhteisiin nähden 
muuten katsotaan tarpeelliseksi tuomioistuin voi 
määrätä rajoitusrahastolle hoitajan. Hoitajalla tu
lee olla tehtävänsä vaatima tieto ja kokemus. 
Hoitajan on 11 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi 
myös avustettava rahastoa koskevien kysymysten 
käsittelyssä samoin kuin rajoitusasian käsittelyssä 
sekä osapuolten välisissä neuvotteluissa. 

Tuomioistuin vahvistaa hoitajan palkkion. 

7 § 

Saatavan zlmoittaminen 

Ilmoittaessaan saatavansa velkojan on annetta
va tuomioistuimelle saatavan suuruutta ja perus
tetta koskevat tiedot. Jos saatavaa koskeva tuomio 
on annettu tai saatavasta on käynnissä erillinen 
oikeudenkäynti, on myös tästä ilmoitettava. 

8 § 

Myöhästynyt ilmoitus 

Saatava, jota ei ole ilmoitettu tuomioistuimelle 
ennen kuin rajoitusrahaston jakamista koskeva 
kysymys päätetään alioikeudessa, voidaan maksaa 
ainoastaan 14 §:n säännösten mukaan. 

9 § 
Rahaston purkaminen 

Rajoitusrahastoa ei voida purkaa ennen kuin 5 
§:n 1 momentin nojalla asetettu määräaika on 
kulunut. Mainitun määräajan kuluttua rahasto 
voidaan purkaa ilman tuomiota, jos rahaston 
perustaja ja rahastolle vaatimuksia esittäneet vel
kojat siitä sopivat. 

10 § 

Rajoitusoikeudenkäynnin vireillepano 

Rajoitusasiaa koskeva kanne nostetaan siten, 
että rajoitusrahaston perustaja, tämän vakuutuk
senantaja tai velkoja esittää rahaston jakamista 
siinä tuomioistuimessa, jossa rahasto on perustet
tu. 

11 § 

Rahastonkokous 

Rajoitusasian vireillepanon jälkeen tuomtots
tuimen on kutsuttava rajoitusrahaston hoitaja 
rahaston perustaja, rajoitusoikeudenkäynnin vi
reillepanija sekä velkojat rahastonkokoukseen. 
Myös muu henkilö, jota asia koskee, on kutsutta
va. Rahastonkokouksessa on käsiteltävä vastuuta 
ja sen rajoittamista, vastuumäärän suuruutta sekä 
ilmoitettuja vaatimuksia. 

Ennen rahastonkokousta rajoitusrahaston hoi
tajan tulee käydä läpi esitetyt vaatimukset ja siinä 
määrin kuin on mahdollista laatia kokouksessa 
käsitehäviä asioita ja rahaston jakoa koskevat 
päätösehdotukset. Esitys tulee toimittaa kokouk
seen kutsutuille henkilöille. Jollei hoitajaa ole 
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määrätty, tulee tuomioistuimen ryhtyä näihin 
toimenpiteisiin. 

Jollei rahaston kokouksen päättyessä haluta 
tehdä väitettä esityksen tai kokouksessa esityk
seen mahdollisesti tehtyjen muutosten johdosta, 
esitys on otettava rahaston jaon perustaksi. Tar
vittaessa rahastonkokous voi jatkua myöhempänä 
ajankohtana. 

Jos rahastonkokouksen päätyttyä joku haluaa 
pysyä väitteessään, tuomioistuimen on asetettava 
määräaika, jonka kuluessa hänen on nostettava 
riidan tutkimista tarkoittava erillinen kanne. Jol
lei sellaista kannetta ole määräajan kuluessa nos
tettu väite katsotaan rauenneeksi. Jos väitteessä 
pysytään, tuomioistuimen on mahdollisimman 
nopeasti ratkaistava riita. 

12 § 

Erillisen kanteen virezllepano 

Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu erilli
nen kanne nostetaan ilman erillistä haastetta 
rajoitusrahastoa vastaan. 

Velkojan, joka riitauttaa oikeuden vastuunra
joitukseen tai vastuumäärän suuruuden, tulee 
nostaa kanne rajoitusrahaston perustajaa vastaan. 
Velkojan, joka tekee väitteen ilmoitettua saamis
ta vastaan, on nostettava kanne saamisen ilmoit
tajaa vastaan. 

13 § 

Ennakkomaksu 

Edellä 5 §:n 1 momentin nojalla asetetun 
määrärajan kuluttua voi tuomioistuin määrätä, 

että toistaiseksi vahvistetuista saamisista voidaan 
maksaa vain osa. 

14 § 

Rahaston jako 

Kun kaikki riidat on ratkaistu, tuomioistuimen 
tulee päätöksellä jakaa rajoitusrahasto. 

Tuomioistuin voi varata määrätyn summan 
sellaisten vaatimusten kattamiseksi, joista ei ole 
ilmoitettu ennen kuin rajoitusrahaston jako ote
taan lopulliseen käsittelyyn alioikeudessa. Tämä 
rahamäärä jaetaan, kun kaikki ilmoitetut vaati
mukset on käsitelty ja voidaan olettaa, ettei uusia 
vaatimuksia enää esitetä. 

Rajoitusrahasto on jaettava, vaikka rahaston 
perostajalla ei olisi oikeutta vastuunrajoitukseen. 
Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin voi vaaditta
essa antaa sitä saamisen osuutta koskevan päätök
sen, jota ei korvata rahastosta. 

15 § 

Päiitöksen otkeusvaikutus 

Lainvoiman saanut päätös, joka koskee oikeut
ta vastuunrajoitukseen, vastuumäärän suuruutta, 
ilmoitettuja vaatimuksia ja rahaston jakamista, 
on voimassa kaikkiin niihin nähden, jotka voivat 
esittää vaatimuksia rajoitusrahastolle, siitä riippu
matta, onko vaatimuksista ilmoitettu vai ei. 

16 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä

vänä päivänä. 
Tätä lakia sovelletaan, jos tapahtuma, johon 

vastuu perustuu, on sattunut lain voimaantulon 
jälkeen. 
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3. 

Laki 
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 30 päivänä toukokuuta 1980 

annetun lain (401180) 5 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 2 momentti, 
muutetaan lain 2 §:n 2 momentti, 6 §, 14 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti: 

2 § 

Lain soveltamisesta sellaiseen öljyvahinkoon, 
jonka on aiheuttanut sota-alus tai muu alus, jota 
käytetään yksinomaan valtion muihin kuin kau
pallisiin tarkoituksiin, taikka alus, joka ei kuljeta 
pysyvää öljyä irtolastina, sekä muusta kuin pysy
västä öljystä aih~utuneeseen öljyvahinkoon sääde
tään 23 §:ssä. Öljyvahinkoon, jonka aiheuttajana 
on pysyvää öljyä irtolastina kuljettava alus mutta 
jolla ei ole sopimusvaltioon 1 momentissa säädet
tyä liittymäkohtaa, sovelletaan mitä 23 a §:ssä 
säädetään. 

6 § 
Aluksen omistaja voi rajoittaa vastuunsa 5 §:n 

1 momentissa säädetyllä tavalla vain, jos hän tai 
hänen vakuutuksenantajansa taikka joku muu 
hänen puolestaan perustaa merioikeudellisen vas
tuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja 
rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain 
( 1 ) tai vastaavan muussa sopimusvaltiossa 
voimassa olevan lain mukaisesti rajoitusrahaston, 
joka suuruudeltaan vastaa omistajan vastuun 
määrää. Vastuumäärä muunnetaan erityisestä 
nosto-oikeudesta Suomen rahaksi kuten merilain 
279 a §:ssä on säädetty. 

Suomessa rajoitusrahasto perustetaan siinä tuo
mioistuimessa, jossa vahingonkorvausta koskeva 
kanne on 18 §:n mukaisesti pantu vireille. Kun 
rajoitusrahasto on perustettu, aluksen omistaja 
tai muu asianosainen voi nostaa kanteen rajoitus
asiassa saadakseen vastuun määritetyksi ja rahas
ton jaetuksi. 

14 § 

Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuusta va
paa 3 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa 

sekä jos aluksen omistaja on itse tahallisesti 
aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenantajan vas
tuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä 5 §:n 
1 momentin mukaista määrää. 

23 § 

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu alus, 
joka vahinkotapahtuman sattuessa ei kuljettanut 
pysyvää öljyä irtolastina, on aiheuttanut öljyva
hingon Suomessa tai jos on ryhdytty torjuntatoi
menpiteisiin sellaisen vahingon estämiseksi tai 
rajoittamiseksi, sovelletaan 1 §:n, 2 §:n 4 mo
mentin, 3 §:n, 8 §:n 3 momentin, 10 ja 18 §:n 
säännöksiä. Samoja säännöksiä sovelletaan myös 
silloin, kun öljyvahinko on johtunut muusta 
kuin pysyvästä öljystä. Omistajan oikeuteen ra
joittaa vastuunsa näissä tapauksissa sovelletaan 
merilain 2 luvun säännöksiä. Vastuumäärä mää
räytyy merilain 16 §:n mukaan. 

23 a § 
Jos pysyvaa öljyä irtolastina kuljettava alus 

aiheuttaa öljyvahingon muussa kuin sopimus
valtiossa taikka avomerellä, vastuu sellaisesta va
hingosta voidaan rajoittaa määrään, joka vastaa 
133:a erityistä nosto-oikeutta aluksen vetoisuu
den kutakin tonnia kohden. Vastuu ei saa kui
tenkaan missään tapauksessa ylittää 14:ää miljoo
naa erityistä nosto-oikeutta. Edellä mainittu vas
tuuraja koskee myös sellaisen öljyvahingon ehkäi
semistä tai rajoittamista tarkoittavista toimenpi
teistä aiheutuvia kustannuksia. 

Vastuun rajoittamisesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 8 §:n 3 momentissa, 10 ja 18 
§:ssä sekä merilain 2 luvussa on säädetty. Jos 
rajoitusrahasto perustetaan, sen on suuruudel
taan vastattava 1 momentissa säädettyä vastuu
määrää, ja siihen on sovellettava merioikeudelli
sen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahas-



48 1984 vp. - HE n:o 10 

tosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain 
säännöksiä. Jos rajoitusrahasto on merilain 19 §:n 
mukaan esteenä takavarikolle, muulle virka-avul
le tai ulosotolle, on myös 4 §:n 2-4 momenttia 
sovellettava. 

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä päivänä. 

Jos tapahtuma, johon vastuu perustuu, on 
sattunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovel
letaan siihen kuitenkin lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri jermu Laine 
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1 . Laki 
merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 1 39) 23 §, sellaisena kuin se on 8 

päivänä kesäkuuta 1964 annetussa l_aiss~ (316/64), . . 
muutetaan 10 §:n edellä oleva vähotstkko, 10-22 §, 169 §, 171 §:n 4 momenttl, 172 §:n 1 Ja 2 

momentti, 175 §:n 2 momentti, 178-186, 188, 188 a 188 b, 251, 260 ja 262 § sekä 264 §:n 1 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 § osittain muutettuna 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla 
(367/79), sekä 15-22 § 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (316/64), 14 § muutettuna 
mainitulla 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla ja 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetulla lailla 
(270/81), 169, 171 §:n 4 momentti, 172 §:n 1 ja 2 momentti, 175 §:n 2 momentti, 178, 179, 181, 
184-186, 188, 188 a, 188 b, 260 ja 262 § 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (646/75), 180 § 
mainitussa 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa, 182 ja 183 § muutettuina mainituilla 7 
päivänä elokuuta 1975 ja 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetuilla laeilla sekä 251 § 26 päivänä 
toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67), sekä 

lisätään lakiin uusi 260 a §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 luku. 

Laivanisäntä. 

Laivanisännän vastuu. 

10§ 
Laivanisäntä vastatkoon, jollei tässä laissa tai 

muualla toisin säädetä, henkilökohtaisesti ja ra
jattomasti niistä velvoituksista, joihin hän tässä 
asemassaan on itse tai toisen kautta sitoutunut tai 
joihin hän muuten on joutunut. 

11 § 
Laivanisäntä olkoon vastuussa vahingosta, jon

ka aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku 
laivaväkeen kuulumaton, laivanisännän tai pääl
likön toimeksiannosta aluksessa työskentelevä 
henkilö on toimessa tekemällään virheellä tai 
laiminlyönnillä aiheuttanut. 

Laivanisäntä, joka on suorittanut korvausta 1 
momentissa mainitusta vahingosta, on oikeutettu 
vaatimaan suorittamaansa määrää vahingon ai
heuttajalta tämän korvausvastuuta koskevien pe
rusteiden mukaan. 

Laivanisännän vastuuvapaudesta eräiJJä ta
pauksissa säädetään jäljempänä 122 ja 171-17 3 
§:ssä sekä laissa Suomen liittymisen johdosta 

7 1683009790 

Ehdotus 

2 Luku 

Laivanisäntä 

Laivanisännän vastuu ja vastuun ra
joittaminen 

10§ 
Laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla 

toisin säädetä, henkilökohtaisesti ja rajoittamat
tomasti vastuussa niistä velvoitteista, joihin hän 
tässä asemassaan on sitoutunut tai joihin hän 
muuten on joutunut. 

jos aluksen omistaa isännistöyhtiö, vastaa ku
kin sen osakas isännistön velvoituksista, mikäli 
mitä ei vozda suon"ttaa isännistön varoilla, vazn 
laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 

11 § 
Laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla 

laissa toisin säädetä, vastuussa vahingosta, jonka 
aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku laiva
väkeen kuulumaton, laivanisännän tai päällikön 
toimeksiannosta aluksessa työskentelevä henkilö 
on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyön
nillä aiheuttanut. jos myös vahingonaiheuttaja 
on laUp.nisännän ohella vastuussa vahingosta, 
hän vdftaa vain siitä määrästä, jota ei voida saada 
laivanisännältä. 

Laivanisännällä, joka on suorittanut korvausta 
momentissa mainitusta vahingosta on oikeus 

vaatia suon"ttamansa määrä vahingonaiheuttaja/ta 
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Voimassa oleva laki 

vuoden 1924 kansainv?iliseen konossementtisopi
mukseen. 

12 § 
Jos aluksen omistaa isännistöyhtio, vastatkoon 

kukin sen osakas isännistön velvoituksista, mikäli 
niitä ei voida suorittaa isännistön varoilla, vatn 
laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 

13 § 
Laivanisännän vastuu olkoon rajoitettu, mikäli 

se koskee: 
1) korvausta vahingosta, joka on kohdannut 

aluksen mukana seuraamista varten aluksessa ole
vaa henkilöä, niin myös vahingosta, joka on 
kohdannut aluksessa olevaa omaisuutta; 

2) korvausta henkilöä tai omaisuutta kohdan
neesta vahingosta, jos vahingon on aiheuttanut 
joku aluksessa oleva; 

3) korvausta henkilöä tai omaisuutta kohdan
neesta vahingosta, jos vahinko on syntynyt aluk
sen navigoinnin tai käsittelyn yhteydessä tai las
tauksessa, kuljetuksessa tai lastin purkamisessa tai 
matkustajien alukseen ottamisessa, kuljetuksessa 
tai maihin laskemisessa; 

4) korvausta satamalaitteelle, satama-altaalle 
tai purjehduskelpoiselle vesitielle aiheutetusta va
hingosta; sekä 

5) korvausta, joka johtuu lakimääräisestä vel
voituksesta poi~taa ul?onnut, karille ajautlJUUt t~i 
hylätty alus tal sellrusessa aluksessa olev~ omai
suus. 

Rajoitus ei kuitenkaan koske vastuuta vahin
gosta, joka on aiheutunut päällikölle tai laivavä
keen kuuluvalle tai luotsille tai jollekulle laivani
sännän palveluksessa olevalle henkilölle, milloin 

Ehdotus 

tämän korvausvastuuta koskevien perusteiden 
mukaan. Samojen perusteiden mukaan on vahin
gonaiheuttaja vastuussa laivanisännälle aiheutta
mastaan vahingosta. 

12 § 
Laivanisännä"llii on oikeus vastuunsa rajoittami

seen tämän luvun säännösten mukaisesti. Sama 
oikeus on sellaisella aluksen omistaja/ta, joka ei 
ole laivanisäntä, sillä, joka laivanisännän szjasta 
huolehtzi aluksen käytöstä, aluksen rahdinanta
jalla sekä jokaisella, joka suorittaa pelastukseen 
suoranaisesti lzittyviä' tehtäviä'. Pelastuksella tar
koitetaan myös 13 §:n 1 momentin 4, 5 ja 6 
kohdassa mainittuja toimenpiteitä. 

jos vastuuvaatimus kohdistuu johonkuhun, 
josta laivanisäntä tai muu 1 momentissa tarkoi
tettu henkilö on vastuussa, on myös tällä oikeus 
vastuunsa rajoittamiseen tämän luvun säännösten 
mukaisesti. 

Vakuutuksenantajalla, joka on myöntänyt va
kuutuksen tämän luvun mukaisesti rajoitetun 
vastuun kattamiseksz; on sama oikeus vastuunra
joitukseen kuin vakuutuksen saajalla. 

13 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen koskee, nippumaf

Ia vastuun perusteesta, saamisia, jotka johtuvat: 
1) henkilö- tai esinevahingosta, jos vahinko on 

syntynyt aluksessa taikka väli'ttömässä yhteydessä' 
aluksen käyttöön tai pelastukseen; 

2) vahingosta, jonka syynä on tavaran, matkus
tajien tai matkustajille kuuluvan matkatavaran 
merikuljetuksessa tapahtunut viivästyminen; 

3) muusta vahingosta, jos sen on aiheuttanut 
sopimukseen perustumattoman oikeuden louk
kaus ja jos se on syntynyt välittömässä yhteydessä 
aluksen käyttöön tai pelastukseen; 

4) toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ol
lut uponneen, kanlle ajautuneen, hylätyn tai 
hylyksi muuttuneen aluksen sekä kaiken siinä 
olevan taikka siinä olleen nostaminen, poistami
nen, hävittäminen tai vaarattomaksi tekeminen; 

5) toimenpiteistä, jozden tarkoituksena on•ot
lut aluksen lastin poistaminen, hävittäminen tai 
vaarattomaksi tekeminen; sekä 

6) vastuunrajoituksen alaisen vahingon estä
mistä tai rajoittamista tarkoittavista toimenpiteis
tä sekä sellaisista toimenpiteistä aiheutuvasta va
hingosta. 

jos vastuunrajoitukseen oikeutetulla on velko
ja/ta vastasaaminen, joka perustuu samaan tapah-
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Voimassa oleva laki 

hän oleskelee aluksessa tai suorittaa työtä aluksen 
palveluksessa. Se ei myöskään koske vastuuta, 
joka johtuu laivanisännän omasta virheestä tai 
laiminlyönnistä, ellei hän aluksen päällikkönä tai 
laivaväkeen kuuluvana ole syyllistynyt virheeseen 
tai laiminlyöntiin. 

Rajoitus ei koske korkoa eikä asiasta aiheutu
neita kuluja. 

Jos laivanisännällä on velkojalta vastasaaminen 
ja saaminen ja vastasaaminen perustuvat samaan 
tapahtumaan, koskee rajoitus vain sitä määrää, 
jolla saaminen ehkä ylittää vastasaamisen. 

14 § 
Milloin vastuu on rajoitettu, vastaa laivanisän

tä vahingosta 66,67 erityiseen nosto-oikeuteen 
asti aluksen vetoisuuden kultakin tonnilta, kui
tenkin vähintään 10 000 erityisellä nosto-oikeu
della. 

Vastuun raja henkilöä kohdanneesta vahingos
ta korotetaan 140 erityisellä nosto-oikeudella ton
nilta, kuitenkin vähintään 42 000 erityisellä 
nosto-oikeudella. 

Aluksen vetoisuudella tarkoitetaan nettovetoi
suutta, siihen lisättynä konevoimalla kulkevan 
aluksen kohdalta koneistotila, joka nettovetoi
suutta määrättäessä on vähennetty bruttovetoi
suudesta. 

15 § 
Vastuun rajaa, josta 14 §:ssä säädetään, on 

sovellettava saamisiin, joihin nähden vastuu on 
rajoitettu ja jotka perustuvat samaan tapahtu
maan. 

Henkilöä kohdanneeseen vahinkoon perustu
vat saamiset on ensi sijassa hyvitettävä 14 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla vastuumäärällä. Jollei se 
riitä, on jäännöserä yhdessä muiden saamisten 
kanssa hyvitettävä sanotun pykälän 1 momentissa 
tarkoitetulla määrällä. 

Vastuumäärän jako on toimitettava saamisten 
suuruuden mukaisessa suhteessa. 

Jos laivanisänsä näyttää, että hän on maksanut 

Ehdotus 

tumaan kuin saaminen, koskee rajoitus saamista 
ainoastaan siltä osin kuin se ylittää vastasaami
sen. 

14 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen ei koske: 
1) pelastuspalkkiota, yhteisestä haverista suori

tettavaa osallistumismaksua tai sopimukseen pe
rustuvaa korvausta 13 §:n 1 momentin 4, 5 tai 6 
kohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä; 

2) saamista, johon sovelletaan aluksista aiheu
tuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta anne
tun lain (401 /80) 1 §:ää tai 2 §:n 1 momenttia; 

3) saamista, joka on ydinvahingosta johtuvan 
vastuun rajoittamista sääntelevän tai sen kieltä
vän kansainvälisen yleissopimuksen tai kansalli
sen lain alainen; 

4) saamista, joka johtuu atomienergia-aluksen 
aiheuttamasta ydinvahingosta; 

5) saamista sellaisen vahingon johdosta, joka 
on aiheutettu piiii/likölle, laivaväelle, luotszlle tai 
jollekulle laivaväkeen kuulumattomalle, laivan
isännän tai piiii/likön toimeksiannosta aluksessa 
työskentelevälle taikka henkilölle, jonka tehtävät 
liittyvät aluksen käyttöön tai pelastukseen; eikä 

6) korkoa tai oikeudenkäyntikulujen korvaa
mista. 

15 § 
Oikeus vastuunrajoitukseen ei koske sitä, jonka 

näytetään itse aiheuttaneen vahingon tahallaan 
tai törkeästä luottamuksesta tietäen, että sellai
nen vahinko todennäköisesti syntyisi. 
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Voimassa oleva laki 

tässä pykälässä tarkoitetun saamisen, on saamisen 
määrä otettava lukuun laskettaessa vastuuta mui
ta velkojia kohtaan, mikäli saaminen tässä maassa 
olisi voitu toteuttaa -låivanisäntää vastaan. Jos 
laivanisäntä näyttää, että hän vastaisuudessa jou
tuu maksamaan sellaisen saamisen siitä huolimat
ta, että vaatimusta ei ole vielä esitetty, otetta
koon saaminen niin ikään lukuun. 

16 § 
Jos laivanisäntä vapautuakseen sellaisen saami

sen aiheuttamasta takavarikosta tai muusta virka
avusta, johon nähden vastuu on rajoitettu, on 
tässä maassa ulosotonhaltijalle asettanut vakuu
den täydestä 14 §:n mukaisesta vastuumäärästä 
sekä ulosotonhaltijan määräämästä lisäyksestä ko
ron ja asian aiheuttamien kulujen peittämiseksi, 
voidaan vakuuteen vedota kaikkia velkojia vas
taan, joiden saamisiin nähden on voimassa rajoi
tus samaan vastuumäärään asti; ja katsottakoon 
vakuus asetetuksi kaikkien sellaisten velkojien 
hyväksi. 

Milloin laivanisäntä 1 momentissa mainitussa 
tarkoituksessa on asettanut vakuuden pienem
mästä määrästä kuin mitä siinä tarkoitetaan, on 
hänellä valta asettaa samalle ulosotonhaltijalle 
vakuus jäännöserästä. Niin tapahtuessa olkoon 
muutoin voimassa, mitä 1 momentissa sääde
tään. 

Jos laivanisäntä on asettanut täyden vakuuden 
sen mukaan kuin 1 tai 2 momentissa säädetään, 
on hänellä valta vaatia sellaisen saamisen suorit
tamisesta aikaisemmin asetetun vakuuden va
pauttamista, jota täysi vakuus koskee. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty vakuudesta, 
joka tässä maassa on asetettu ulosotonhaltijalle, 
on vastaavasti voimassa vakuuteen nähden, joka 
on asetettu asianomaiselle viranomaiselle Norjas
sa, Ruotsissa tai Tanskassa. 

Ehdotus 

16 § 
jos ozkeus vastuunrajoitukseen on olemassa, 

vastuumäärä määräytyy seuraavasti: 
1} aluksen matkustajiin kohdistuneesta henki

lövahingosta johtuvien saamisten osalta on vas
tuuraja 46 666 erityistä nostooikeutta ke"ottuna 
sillä matkustajamäiiriillä, jonka alus on sille anne
tun todistuksen mukaan oikeutettu kuf.jettamaan 
kuitenkin enintään 25 miljoonaa erityistä nosto
ozkeutta. 

2} muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
henkzlövahinkoihin perustuvien saamisten osalta 
vetoisuudeltaan enintään 500 tonnin aluksen 
vastuuraja on 333 000 erityistä nosto-ozkeutta; 
jos aluksen vetoisuus ylittää 500 tonnia, vastuura
jaa korotetaan: 

a) jokaiselta tonnilta 501 tonnista 3 000 ton
niin 500 erityisellä nosto-ozkeudella; 

b) jokaiselta tonnilta 3 001 tonnista 30 000 
tonniin 333 erityisellä nosto-ozkeudella; 

c) jokaiselta tonnilta 30 001 tonnista 70 000 
tonniin 250 erityisellä nosto-ozkeudella; sekä 

d} jokaiselta 70 000 tonnia ylittävältä tonnzlta, 
167 erztyisellii nosto-ozkeudella; 

3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
saamisten osalta sekii sellaisten saamisten osalta, 
joihin 2 kohdassa mainitut mäiirät eivät riitä, on 
vetoisuudeltaan enintäiin 500 tonnin alusten vas
tuuraja 167 000 erityistä nosto-ozkeutta; jos aluk
sen vetoisuus ylittää 500 tonnia, vastuurajaa 
korotetaan: 

a) jokaiselta tonnzlta 501 tonnista 30 000 ton
niin 167 erityisellä nosto-oikeudella; 

b) jokaiselta tonnzlta 30 001 tonnista 70 000 
tonniin 125 erityisellä nosto-ozkeudella; sekä 

c) jokaiselta 70 000 tonnia ylittävältä tonnilta 
83 erityisellä nosto-ozkeudella. 

Edellä 1 momentissa säädetyt vastuurajat kos
kevat kaikkien samasta tapahtumasta aiheutuvien 
sellaisten saamisten summaa, jotka kohdzstuvat 
laivanzsäntään, aluksen omistajaan, joka ei ole 
laivanisäntä, laivanzsännän szjasta aluksen käytös
tä huolehtivaan ;a aluksen rahdinanta;aan tai 
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17 § 
Jos laivanisännälle kuuluvaa omaisuutta on 

tässä maassa pantu takavarikkoon tai muutoin 
saatettu virka-avun alaiseksi saamisesta, johon 
nähden vastuu on rajoitettu, ja jos laivanisäntä 
voi näyttää, että hän on ulkomailla asettanut 
luotettavan ja velkojan saatavissa olevan vakuu
den täydestä 14 §:n mukaisesta vastuumäärästä, 
voidaan takavarikko tai muu virka-apu kumota. 

Takavarikko tai muu virka-apu on 1 momen
tissa tarkoitetussa tapauksessa kumottava, jos va
kuus jo on asetettu: 

1) siinä satamassa, jossa saamisen perusteena 
oleva tapahtuma on sattunut, tai, jos tapahtuma 
ei ole sattunut satamassa, ensimmäisessä satamas
sa, johon alus on saapunut tapahtuman jälkeen; 

2) maihinlaskusatamassa, jos saaminen tar
koittaa henkilöä kohdannutta vahinkoa; tai 

3) purkaussatamassa, jos saaminen tarkoittaa 
lastia kohdannutta vahimkoa. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, olkoon 
myös voimassa, milloin ulkomailla asetettu va
kuus ei vastaa 14 §:n mukaista täyttä vastuumää
rää, mutta laivanisäntä tässä maassa asettaa ulos
otonhaltijalle luotettavan vakuuden jäännöserästä 
samoin kuin ulosotonhaltijan määräämästä li
säyksestä koron ja asian aiheuttamien kulujen 
peittämiseksi. 

Jos laivanisäntä pyytää sellaisen vakuuden va
pauttamista, jonka hän tässä maassa on asettanut 
vapautuakseen takavarikosta tai muusta virka
aputoimenpiteestä, sovellettakoon vastaavasti, 
mitä tässä pykälässä on säädetty virka-avun ku
moamisesta, jos näytetään, että silloin kun virka-
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johonkuhun, JOnka toiminnasta nämä vastaavat. 
Sellaisten pelastajien osalta, jotka eivät suorita 

pelastustyötä aluksesta käsin tai jotka työskente
levät yksinomaan pelastustyön kohteena olevasta 
aluksesta käsin, vastuurajojen on vastattava vetoi
suudeltaan 1 500 tonnin alusta koskevia vastuu
rajoja. V astuurajat koskevat kaikkzen sellaisten 
saamisten summaa, jotka aiheutuvat samasta ta
pahtumasta ja jotka kohdistuvat tässä momentis
sa tarkoitettuun pelastajaan tai johonkuhun, jon
ka toiminnasta hän vastaa. 

Aluksen vetoisuudella tarkoitetaan vuoden 
1969 kansainvälisen aluksenmittaussopimuksen 
(SopS 31 /82) liitteessä 1 olevzen määräysten 
mukaan laskettua bruttovetoisuutta. Erityisellä 
nosto-oikeudella tarkoitetaan 279 a §:ssä määri
teltyä laskentayksikköä. 

17 § 
jokainen vastuumäärä jaetaan velkojien kesken 

nziden vahvistettujen saamisten suuruuden mu
kaisessa suhteessa, Joihin nähden vastuuraja on 
voimassa. 

jos 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 
määrät eivät nitä siinä mainittujen saamisten 
maksamiseen, on loppuosa maksettava 16 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä sa
moin oikeuksin kuin siinä mainitut saamiset. 

jos laivanisäntä taijoku muu on ennen vastuu
määrän jakamista maksanut saamisen osittain tai 
kokonaan, saa hän maksamansa määrän osalta 
velko/tm oikeudet 

Milloin laivanisäntä tai joku muu osoittaa, että 
hän voi joutua vastaisuudessa osittain tai koko
naan maksamaan sellaisen saamisen, Jonka hän 
olisi 3 momentin mukaan voinut vaatia suoritet
tavaksi rajoitusrahastosta, jos saaminen olisi mak
settu ennen raJoitusrahaston jakamista, tuomiois
tuin voi määrätä varoja toistaiseksi asetettavaksi 
erilleen, jotta hän voisi esittää vaatimuksensa 
myöhemmin. 
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apua pyydettiin tai vakuus asetettiin, vakuus jo 
oli 1 momentissa sanotulla tavalla asetettu ulko
mailla. 

18 § 
Jos syntyy riita sen määrän laskemisesta, johon 

laivanisännän vastuu on rajoitettu, tai määrän 
jakamisesta velkojien kesken, voidaan asia saattaa 
merivahingonlaskijan selvitettäväksi ja ratkaista
vaksi, jossa tapauksessa on soveltuvin osin voi
massa, mitä merivahingonselvityksestä yhteisen 
haverin yhteydessä on säädetty. 

Sellaisen merivahingonselvityksen aiheuttamat 
kustannukset on laivanisäntä velvollinen korvaa
maan, jollei velkoja ilman pätevää syytä ole 
saattanut asiaa tai aiheuttanut sen saattamista 
merivahingonlaskijan selvitettäväksi. 

19 § 
Jos laivanisäntä on maksanut, mitä hän edellä 

olevien vastuun rajoitusta koskevien säännösten 
mukaan on ollut velvollinen suorittamaan, ja jos 
joku muu velkoja näyttää itsellään olevan oikeu
den maksun saantiin, ei laivanisäntä kuitenkaan 
ole velvollinen enempää suorittamaan, milloin 
voidaan otaksua, ettei hänellä maksua suoritetta
essa tai, jos suoritus tapahtui lainvoiman saaneen 
tuomion tai merivahingonselvityksen perusteella, 
tuomiota tai selvitystä annettaessa ollut ja ettei 
hän myöskään asianmukaisella tutkimuksella ol
lut voinut saada tietoa tämän saamisesta. 

Velkoja, joka siten on nostanut määrän, joka 
oikeastaan olisi ollut tuleva toiselle, vastatkoon 
sillä määrällä tämän saamisesta, jos hänellä mak
sun saadessaan oli siitä tieto. 

Ehdotus 

18 § 
Rajoitusrahasto voidaan perustaa, jos Suomessa 

nostetaan kanne sellaisen vaatimuksen johdosta, 
jota koskee vastuunrajoitus tai jos täällä" pyyde
tään takavankkaa tai muita otkeudellisia toimen
piteitä". Rahasto on perustettava siinä tuomiois
tuimessa, jossa kanne on nostettu tai joka on 11 
luvun mukaan toimivaltainen stllä paikkakunnal
la, missä takavankkaa tai muita oikeudellisia 
toimenpiteitä on pyydetty. 

Rajoitusrahasto katsotaan perustetuksi katkkien 
miden henkilötden puolesta, jotka voivat vedota 
samaan vastuurajaan, ja rahasto katsotaan perus
tetuksi vain sellaisten saamisten maksamista var
ten, joita vastuuraja koskee. 

Sen jälkeen, kun rajoitusrahasto on perustettu 
Suomessa, voidaan vastuunrajoituksen alaista saa
mista koskeva kanne nostaa vain rajoitusasiassa. 
Sama koskee myös kannetta sti"tå", onko rahaston 
perustajalla otkeus vastuunrajoitukseen, sekä" ra
haston jakoa koskevaa kannetta. 

Rahaston perustajalla, hänen vakuutuksenan
tajallaan sekä stllä, jolla on vastuunrajoituksen 
alainen saaminen, on oikeus panna vireille rajoi
tusasia. 

Rajoitusrahastosta ja rajoituskanteesta så"äde
tään laissa menotkeudellisen vastuun vuoksi pe
rustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeu-
denkåynnistä" ( 1 ). 

19 § 
Se, ;oka on esittänyt vaatimuksen Suomessa 

tai merioikeudellisiin saamisiin liittyvän vas
tuun rajoittamisesta Lontoossa 19 päivänä mar
raskuuta 1976 tehtyyn yleissopimukseen !titty
neessä muussa valtiossa perustetulle ra;oitusrahas
tolle, ei voi tå"mä"n vaatimuksensa perusteella 
saada takavan"kkoa, muuta virka-apua tai ulos
ottoa alukseen tai muuhun omaisuuteen, joka 
kuuluu jollekulle jonka lukuun rahasto on perus
tettu ja jolla on oikeus vastuunrajoitukseen. 

Sen jälkeen kun rajoitusrahasto on perustettu 
Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, ei 
sellaiseen alukseen tai muuhun omaisuuteen, 
joka kuuluu jollekulle ;onka lukuun rahasto on 
perustettu ja jolla on oikeus vastuunrajoitukseen, 
voida kohdistaa takavarikkoa, muuta virka-apua 
etkä ulosottoa sellaisen saamisen johdosta, ;oka 
voidaan vaatia rahastosta. jos virka-apu tai ulos-
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20 § 
Mitä tassa luvussa on säädetty laivanisännän 

rajoitetusta vastuusta sovellettakoon myös vastuu
seen, joka on aluksen omistajalla, joka ei ole 
laivanisäntä, tai rahdinantajalla tai sillä, joka 
laivanisännän asemesta käyttää alusta. 

Sama on voimassa vastuusta, joka, vaikkakin se 
perustuu virheeseen tai laiminlyöntiin, on päälli
köllä tai laivaväkeen kuuluvalla tai luotsilla tai 
jollakulla, joka on laivanisännän, aluksen omista
jan, rahdinantajan tai sen, joka laivanisännän 
asemesta käyttää alusta, palveluksessa, mikäli 
vastuu on syntynyt palvelusta suoritettaessa. 

Laivanisännän ja muiden tässä pykälässä mai-

Ehdotus 

otto on jo toimeenpantu, on tämä toimenpide 
kumottava. Vakuus, joka on asetettu takavari
kon, virka-avun tai ulosoton välttämiseksi tai 
tällaisen toimenpiteen kumoamiseksi, on vapau
tettava. 

jos rajoitusrahasto on perustettu muussa kuin 
2 momentissa mainitussa valtiossa, joka on lzitty
nyt 1 momentissa mainittuun yleissopimukseen, 
vozdaan takavarikkoa, muuta virka-apua tai ulos
ottoa koskeva pyyntö evätä, toimenpide kumota 
tai asetettu vakuus vapauttaa. Pyyntö on evättävä 
ja, mzlloin rahasto on perustettu ennen kuin 
toimenpiteeseen on ryhdytty tai vakuus asetettu, 
toimenpzde kumottava ja asetettu vakuus vapau
tettava, jos rahasto on perustettu: 

1) szinä satamassa, jossa vaatimuksen perustee
na oleva tapahtuma on sattunut, tai, jos tapahtu
ma ei ole sattunut satamassa, ensimmäisessä 
satamassa, johon alus on saapunut tapahtuman 
jälkeen; 

2) maihinlaskusatamassa, jos saaminen tarkoit
taa aluksessa olleeseen henkzlöön kohdistunutta 
henkilövahinkoa; tai 

3) purkaussatamassa, jos saaminen tarkoittaa 
lastzin kohdistunutta vahinkoa. 

Mitä 1 ja 3 momentissa on säädetty, voidaan 
vastaavasti soveltaa, jos osoitetaan, että rajoitus
rahasto, joka on perustettu muussa kuin 1 mo
mentissa mainittuun yleissopimukseen on rinnas
tettavissa 18 §:ssä tarkoitettuun rajoitusrahas
toon. 

Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan ainoas
taan, jos velkoja voi esittää vaatimuksia rajoitus
rahastolle szinä tuomioistuimessa tai sen virano
maisen luona, jonka hoidossa rajoitusrahasto on, 
ja jos hänellä on mahdollisuus nostaa rahastosta 
ja siirtää toiseen maahan saamisensa määrä. 

20 § 
Vastuunrajoitukseen voidaan vedota, vaikka 

rajoitusrahastoa ei olisikaan perustettu. 
Kun vastuunrajoituksen alaista saamista koske

va kanne on nostettu, tuomioistuimen tulee, jos 
rajoitusrahastoa ei ole perustettu, tämän luvun 
säännöksiä soveltaessaan ottaa huomioon ainoas
taan se saaminen, jota asia koskee. jos vastaaja 
haluaa, että vastuun rajoittamisessa otetaan huo
mioon myös muu saaminen, johon nähden sama 
vastuumäärä on voimassa, tätä koskeva ehto on 
sisällytettävä tuomioon. 

Sellaisen tuomion täytäntöönpanoon, johon ei 
sisälly 2 momentissa tarkoitettua ehtoa, sovelle-



56 1984 vp. - HE n:o 10 

Voimassa oleva laki 

nittujen henkilöiden raJOitetun vastuun koko
naismäärä saamisista, jotka ovat syntyneet saman 
tapahtuman perusteella, älköön ylittäkö 14 §:n 
mukaista täyttä vastuumäärää. 

21 § 
Mitä tässä luvussa on säädetty, sovellettakoon, 

milloin tahansa vastuun rajoitukseen vedotaan 
Suomen viranomaisen edessä. 

22 § 
Edellä 13 §:n 2 momentin ensimmäisessä lau

seessa tarkoitettuun vastuuseen nähden on kysy
mys vastuun rajoittamisesta ja määrästä ratkaista
va sen lain mukaan, jota on sovellettava palvelus-

Ehdotus 

taan ulosottolain säännöksiä. jos tuomioon sisäl
tyy tällainen ehto, tuomio voidaan sen estämättä 
panna täytäntöön, jollei rajoitusrahastoa peruste
ta etkä tuomioistuin 19 §:n nojalla totea, että 
tuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus on 
hylättävä. 

jos rajoitusrahastoa ei ole perustettu, osapuolet 
voivat jättiiii vastuumiiiirå"n suuruutta ja miiiirän 
jakamista koskevan kysymyksen merivahingonlas
kijan ratkaistavaksi. Merivahingonlaskijan teke
miiii ratkaisua koskevaa kannelta ajetaan samassa 
järjestyksessä kuin merivahingonselvitystä koske
vaa moitekannetta. 

21 § 
Sota-aluksen tai muun aluksen osalta, joka on 

vaatimuksen perusteena olevan vahingon tapah
tumahetkellä ollut valtion omistuksessa tai käy
tössä ja jota käytetiiiin yksinomaan valtion mui
hin kuin kaupalliszi"n tarkoituksiin, eivät vastuu
rajat saa missiiän tapauksessa alittaa vetoisuudel
taan 5 000 tonnin alusta koskevia rajoja. jos 
saaminen tarkoittaa tällaisen aluksen erityisistä 
ominaisuuksista tai erityiskäytöstä johtuvasta va
hingosta suoritettavaa korvausta, oikeutta vas
tuunrajoitukseen ei kuitenkaan ole. Mitä tässä 
momentissa siiiidetiiiin, ei kuitenkaan koske piiii
asiassa jiiiinmurtamiseen tai pelastukseen käytet
täviiii alusta. 

Sellaisen aluksen osalta, joka on rakennettu tai 
muunnettu merenpohjan luonnonvarojen poraa
malla suoritettavaa talteenottamista varten, on 
vastuuraja 12 miljoonaa erityistä nosto-oikeutta 
16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen saamisten 
osalta ja 20 miljoonaa erityistä nosto-ozkeutta 16 
§:n 3 momentissa tarkoitettujen saamisten osalta, 
jos vaatimukset koskevat vahinkoa joka on aiheu
tunut alusta poraustoimintaan käytettäessä. Öljy
vahingosta johtuvasta korvauksesta siiiidetään 
erikseen. 

Merenpohjan luonnonvarojen tutkimukseen 
tai talteenottamiseen tarkoitetut lautat katsotaan 
aluksiksi tämän luvun siiiinnöksiii sovellettaessa. 
Sellaisia aluksia koskevien vastuurajojen tulee 
kuitenkin aina vastata 2 momentissa siiiidettyjä 
miiånii. 

22 § 
Mitä" 13-21 §:ssä on siiiidetty, sovelletaan 

silloin, kun vastuun rajoittamista vaaditaan suo
malaisessa tuomioistuimessa. jos kysymyksessä on 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu saami-
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sopimukseen, mikäli palvelussopimukseen on so
vellettava sellaisen valtion lakia, joka on yhtynyt 
avoimella merellä käytettävien alusten omistajien 
vastuun rajoittamista koskevaan vuoden 1957 
kansainväliseen yleissopimukseen. 

23 § 
Asetuksella voidaan säätää, että 13-22 §:n 

sisältämien säännösten szj"asta on tässä maassa 
sovellettava muita määräyksiä~ mzlloin kysymyk
sessä on alus, jonka kotipaikka on muussa vie
raassa valtiossa kuin sellaisessa, joka varauksitta 
on yhtynyt 22 §:ssä mainittuun yleissopimuk
seen. 

4 a luku 

Matkustajain ja matkatavaran kuljetus. 

169 § 
Rahdinottajalla tarkoitetaan tässä luvussa hen

kilöä, joka vastiketta vastaan, ammattimaisesti tai 
muutoin ansiotarkoituksessa sopimuksessa ottaa 
kuljetettavakseen aluksella matkustajia taikka 
matkustajia ja matkatavaraa. 

Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, jota kulje
tussopimuksen nojalla kuljetetaan tai aiotaan 
kuljettaa aluksella. 

Matkatavaralla tarkoitetaan jokaista esinettä, 
myös ajoneuvoa, jota kuljetetaan matkustajan 
lukuun muutoin kuin rahtauskirjan tai konosse
mentin nojalla. Matkatavara, jota matkustaja 
pitää mukanaan tai hytissään tai joka muutoin 
on hänen huostassaan kuljetuksen aikana, muka
na seuraavassa ajoneuvossa tai sen päällä olevat 
esineet siihen luettuina, on käsimatkatavaraa. 

Ehdotus 

nen ja jos 19 §:n 1 momentissa maznzttuun 
yleissopimukseen liittyneen valtion lakia on so
vellettava palvelussopimukseen, kysymys vas
tuunrajoituksen soveltamisesta ja vastuunrajasta 
on kuitenkin ratkaistava mainitun lain mukaises
ti. 

Mitä 13-21 §:ssä on säädetty, ei estä sovelta
masta muuten voimassa olevia säännöksiä vahin
gonkorvausvelvollisen vastuun sovittelemisesta. 

169 § 
Rahdinottajalla tarkoitetaan tässä luvussa hen

kilöä, joka sopimuksen perusteella, ammattimai
sesti tai vastiketta vastaan, ottaa kuljetettavak
seen aluksella matkustajia taikka matkustajia ja 
matkata varaa. 

Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, jota mat
kustajankuljetuksesta tehdyn sopimuksen nojalla 
kuljetetaan tai aiotaan kuljettaa aluksella, sekä 
henkzlöä, joka rahdinottajan suostumuksella on 
aluksessa tavarankuljetussopimuksen nojalla kul
jeteltavan ajoneuvon tai elävän eläimen mukana. 

Matkatavaralla tarkoitetaan jokaista esinettä, 
myös ajoneuvoa, jota kuljetetaan matkustajan 
lukuun edellyttäen, ettei kuljetus tapahdu rah
tauskirjan, konossementin tai muun tavarankul
jetuksen yhteydessä tavallisesti käytettävän asia
kirjan nojalla. Matkatavara, jota matkustaja pitää 
mukanaan tai hytissään tai joka muutoin • on 
hänen huostassaan matkan aikana, hänen ajo
neuvossaan tai sen päällä olevat esineet mukaan 
luettuina, on käsimatkatavaraa. 

171 § 

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuulli-

8 168300979U 

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuulli-
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sen määrän matkatavaraa. Jos matkustaja tietää 
matkatavaran voivan aiheuttaa vaaraa tai olen
naista haittaa ihmishengelle, alukselle tai tavaral
le, hänen on ilmoitettava siitä rahdinottajalle 
ennen matkan alkua. Sama on voimassa, jos muu 
kuin käsimatkatavara vaatii erityistä hoitoa. Tässä 
mainitun matkatavaran ominaisuudesta on, mi
käli mahdollista, tehtävä merkintä tavaraan en
nen kuljetuksen alkamista. 

172 § 
Rahdinottajalla on oikeus kieltää matkustajaa 

ottamasta mukaan sellaista matkatavaraa, joka 
voi tuottaa vaaraa tai olennaista haittaa ihmis
hengelle, alukselle tai tavaralle. 

Jos sellaista matkatavaraa on tuotu alukseen 
rahdinottajan tietämättä sen laatua, hän voi 
olosuhteista riippuen viedä maihin, tehdä vaarat
tomaksi tai hävittää tavaran joutumatta vahin
gonkorvausvelvolliseksi. Sama on voimassa, jos 
matkatavara, sen jälkeen kun se on otettu aluk
seen rahdinottajan ollessa tietoinen sen laadusta, 
osoittautuu voivan tuottaa sellaista vaaraa tai 
olennaista haittaa ihmishengelle, alukselle tai 
tavaralle, ettei sen aluksessa pitäminen ole puo
lustettavissa: 

Ehdotus 

sen maaran matkatavaraa. Jos matkustaja tietää 
matkatavaransa voivan aiheuttaa vaaraa tai olen
naisesti haittaa henkzlölle tai omaisuudelle, hä
nen on ilmoitettava siitä rahdinottajalle ennen 
matkan alkua. Vastaavaasti hänen on ilmoitetta
va, jos muu matkatavara kuin käsimatkatavara 
vaatii erityistä hoitoa. Tässä mainitusta matkata
varan ominaisuudesta on, mikäli mahdollista, 
tehtävä merkintä tavaraan ennen matkan alka
mista. 

172 § 
Rahdinottajalla on oikeus kieltää matkustajaa 

ottamasta mukaan matkatavaraa, joka voi tuot
taa vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai 
omaisuudelle. 

Jos sellaista matkatavaraa on tuotu alukseen 
rahdinottajan tietämättä sen ominaisuuksia, rah
dinottaja voi olosuhteiden mukaan viedä maihin, 
tehdä vaarattomaksi tai hävittää tavaran joutu
matta vahingonkorvausvelvolliseksi. Sama on voi
massa, jos matkatavaran sen jälkeen, kun se on 
otettu alukseen rahdinottajan ollessa tietoinen 
sen ominaisuuksista, havaitaan tuottavan sellaista 
vaaraa tai olennaista haittaa henkzlölle tai omai
suudelle, ettei sen aluksessa pitäminen ole puo
lustettavissa. 

175 § 

Milloin matkustaja 1 momentin mukaan on 
velvollinen suorittamaan sovitun kuljetusmak
sun, sitä on kuitenkin kohtuullisella rahamäärällä 
alennettava, jos rahdinottaja on ottanut toisen 
matkustajan hänen tilalleen tai muutoin rajoitta
nut tai tarpeellista huolellisuutta noudattaen olisi 
voinut rajoittaa vahinkoaan. 

178 § 
Rahdinottaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu 

siitä, että matkustaja kuljetuksen aikana sattu
neen tapahtuman johdosta kuolee tai saa ruu
miinvamman tai että kuljetus viivästyy, jos va
hinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkin 
hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laimin
lyönnistä. 

jos matkustaja 1 momentin mukaan on velvol
linen suorittamaan sovitun kuljetusmaksun, sitä 
on kuitenkin kohtuullisella määrällä alennettava, 
jos rahdinottaja on ottanut toisen matkustajan 
hänen tilalleen taikka jos rahdinottaja on muu
toin rajoittanut tai. olisi voinut rajoittaa vahinko
aan. 

178 § 
Rahdinottaja vastaa henkzlövahingosta, joka 

matkustatalle aiheutuu matkalla sattuneesta ta
pahtumasta, jos vahingon on aiheuttanut rahdin
ottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan 
virhe tai laiminlyönti. Sama koskee matkustajan 
myöhästymisestä aiheutuvaa vahinkoa, vaikka 
myöhästyminen ei johtuisikaan matkalla sattu
neesta tapahtumasta. 
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179 § 
Rahdinottaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu 

siitä, että matkatavara kuljetuksen aikana sattu
neen tapahtuman johdosta häviää tai vahingoit
tuu tai sen kuljetus vzivästyy, jos vahinko on 
aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vas
tuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä. 
Kuljetuksen viivästymisen veroisena pidetään 
matkatavaran markustajalle luovuttamisen viiväs
tymistä määräpaikassa. 

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan 
rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muita kal
leuksia, ellei hän ole nimenomaisesti sitoutunut 
tällaiseen vastuuseen. 

180 § 
Jos matkustajan puolelta on myötävaikutettu 

178 tai 179 § :ssä tarkoitetun vahingon syntymi
seen tai jos muu vahingon azheuttaneeseen te
koon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon 
syynä, voidaan vahingonkorvausta sovitella sen 
mukaan kuin vahingonkorvauslain 6 luvun 
1 §:ssä on säädetty. 

181 § 
Vapautuakseen vastuusta rahdinottajan on 

näytettävä, että 178 tai 179 §:ssä tarkoitettu 
vahinko ei ole aiheutunut hänen tai jonkin 
hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laimin
lyönnistä. Henkilövahingosta sekä käsimatkatava
raa kohdanneesta menetyksestä tai vahingosta 
edellä sanottu on kuitenkin voimassa vain, jos 
menetys tai vahinko on sattunut haaksirikossa, 
yhteentörmäyksessä, karilleajossa, räjähdyksessä 
tai tulipalossa taikka niiden yhteydessä. 

182 § 
Rahdinottajan vastuu ei saa ylittää matkustajaa 

kohden 46 666,67:ää erityistä nosto-oikeutta 
henkilövahingosta eikä 1 066,67:ää erityistä 
nosto-oikeutta matkustajan kuljetuksen viivästy
misestä. 

Matkatavaraa kohdanneesta vahingosta, mene
tyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä rahdinot-
tajan vastuu ei saa ylittää: 1 

1) 666,67:ää erityistä nosto-oikeutta matkusta
jaa kohden, milloin kysymyksessä on käsimatka
tavara, jota ei säzlytetä mukaan seuraavassa ajo
neuvossa tai sen päällä; 

2) 3 333,33:a erityistä nosto-oikeutta ajoneu-

Ehdotus 

179 § 
Rahdinottaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu 

siitä, että matkatavara kuljetuksen aikana sattu
neen tapahtuman johdosta häviää tai vahingoit
tuu, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai 
jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai 
laiminlyönnistä. Sama koskee matkatavaran myö
hästymisestä azheutuvaa vahinkoa, vaikka myö
hästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta 
tapahtumasta. Kuljetuksen viivästymisen veroise
na pidetään matkatavaran markustajalle luovut
tamisen viivästymistä määräpaikassa. 

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan 
rahaa, arvopapereita, tai taide-esineitä tai muuta 
erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei hän ole 
ottanut kyseistä omaisuutta säilytykseen. 

180 § 

Jos matkustajan puolelta on myötävaikutettu 
178 tai 179 §:ssä tarkoitettuun vahinkoon, voi
daan vahingonkorvausta sovitella sen mukaan 
kuin vahingonkorvauslain (412174) 6 luvun 
1 §:ssä on säädetty. 

181 § 
Vapautuakseen vastuusta rahdinottajan on 

näytettävä, että 178 tai 179 §:ssä tarkoitettu 
vahinko ei ole aiheutunut hänen tai jonkun 
hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laimin
lyönnistä. Tämä koskee henkzlövahinkoa sekä 
käsimatkatavaraa kohdannutta menetystä tai va
hinkoa vain, jos menetys tai vahinko on sattunut 
haaksirikon, yhteentörmäyksen, karzlleaJon, rä
jähdyksen, tulipalon tai alukseen tulleen vian 
yhteydessä. 

182 § 
Rahdinottajan vastuu ei saa ylittää kutakin 

matkustajaa kohden 100 OOO:ta erityistä nosto
oikeutta henkilövahingosta eikä 2 OOO:ta erityistä 
nosto-oikeutta matkustajan kuljetuksen viivästy
misestä. 

Matkatavaraa kohdanneesta vahingosta, mene
tyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä vastuu ei 
saa ylittää: 

1) 1 300:aa erityistä nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden, milloin kysymyksessä on 
käsimatkata vara; 

2) 5 OOO:ta erityistä nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden, mzlloin kysymyksessä on 
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voa kohden siinä tai sen päällä säilytettyine 
matkatavaroineen; eikä 

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

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta 
käsimatkatavarasta vastuun rajoitus koskee jokais
ta vahingon aiheuttanutta tapahtumaa ja muu
toin jokaista matkaa. Rajoitus ei koske korkoa 
eikä oikeudenkäyntikuluja. 

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 vastatta
va vahingosta enintään 

1) 100 erityisen nosto-oikeuden määrään jokai
sesta vahingoittuneesta ajoneuvosta; 

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

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

Matkustajan omavastuuosuutta koskeva vähen
nys tehdään vahingon määrästä. 

184 § 
Rahdinottajalla ei ole oikeutta vedota 182 §:n 

mukaiseen vastuunrajoitukseen tai 183 §:n nojal
la tehtyyn sopimukseen matkustajan omavas
tuuosuudesta, jos näytetään hänen aiheuttaneen 
vahingon tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta 
tietäen, että vahinko todennäköisesti syntyisi. 

185 § 
Säännökset rahdinottajan vastuusta vapautu

misesta tai sen rajoittamisesta ovat voimassa, 
vaikka häntä vastaan nostettu korvauskanne ei 
perustuisikaan kuljetussopimukseen. 

Jos korvauskannetta ajetaan rahdinottajan vas
tuulla toimivaa henkilöä vastaan, tällä on oikeus 
samanlaiseen vastuusta vapautumiseen tai sen 
rajoittamiseen kuin rahdinottajalla. Ne korvaus
määrät, jotka rahdinottaja ja hänen vastuullaan 
toimiva henkilö voidaan velvoittaa suorittamaan, 

Ehdotus 

erityisen arvokas matkatavara, jonka rahdinottaja 
on ottanut säilytykselen: 

3) 8 OOO:ta erityistä nosto-oikeutta kutakin 
ajoneuvoa kohden el.kä; 

4) 2 OOO:ta erityistä nosto-oikeutta kutakin 
matkustajaa kohden milloin kysymyksessä on 
muu matkatavara. 1 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut vastuumää
rät tarkoittavat yhteenlaskettua vastuuta kaikista 
saman matkan aikan11 aiheutuneista vahingoista. 
Määrät eivät koske korkoa eivätkä oikeudenkäyn
tikuluja. 

Erityisellä nosto-ozkeudella tarkoitetaan 
279 a §:ssä määriteltyä laskentayksikköä. 

183 § 
Rahdinottaja voi kirjallisella sz'toumuksella ot

taa itselleen suuremman vastuun kuin 182 §:ssä 
on säädetty. 

Rahdinottajalla on oikeus vähentää vahingon 
miiiirästä matkustajan omavastuuosuutena enin
tään: 

1) 150 erityistä nosto-ozkeutta kutakin vahin
goittunutta ajoneuvoa kohden; 

2) 20 erityistä nosto-ozkeutta muuta matkata
varaa kohdanneesta vahingosta ja; 

3) 20 erityistä nosto-oikeutta matkustajan tai 
matkatavaran vti'västymisestä johtuvasta vahin
gosta. 

Vähennys tehdään vahingon määrästä ennen 
vastuun rajoittamista 182 §:n mukaan. 

184 § 
Rahdinottajalla ei ole oikeutta vedota 182 ja 

183 §:n säännökszi'n vastuun rajoittamisesta tai 
omavastuuosuuden alentamisesta jos hänen näy
tetään itse aiheuttaneen vahingon tahallaan tai 
törkeästä tuottamuksesta tietäen, että sellainen 
vahinko todennäköisesti syntyisi. 

185 § 
jos kuljetuksen kokonaan tai osaksi suorittaa 

joku muu kuin rahdinottaja, rahdinottaja on 
kuitenkin vastuussa nzin kuin hän olisi itse suo
rittanut koko kuljetuksen. Tällöin on soveltuvin 
osin noudatettava tämän luvun säännöksiä. 

joka suorittaa kuljetuksen 1 momentissa tar
koitetussa tapauksessa, on vastuussa kuljetuso
suudestaan niiden säännösten mukaan, jotka 
ovat voimassa rahdinottajaan niihden. jos rahdi
nottaja on ottanut itselleen muita kuin tässä 
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eivät yhteensä saa ylittää 182 §:ssä säädettyjä 
vastuunrajoituksia. 

Mitä edellä 2 momentissa on säädetty, ei ole 
voimassa sen hyväksi, jonka näytetään aiheutta
neen vahingon tahallaan tai törkeästä tuottamuk
sesta tietäen, että vahinko todennäköisesti syntyi
si. 

186 § 
Jos kuljetuksen kokonaan tai osaksi suorittaa 

joku muu kuin rahdinottaja, viimeksi mainittu 
on kuitenkin vastuussa niin kuin hän olisi itse 
suorittanut koko kuljetuksen. Tällöin on soveltu
vin osin noudatettava tämän luvun säännöksiä. 

Jos joku muu kuin rahdinottaja suorittaa kulje
tuksen aluksella, hän on rahdinottajan ohella 
samojen sääntöjen mukaan kuin tämäkin vas
tuussa omasta kuljetusosuudestaan. Vastaavasti 
on tällöin sovellettava 185 §:n 2 ja 3 momentin 
säännöksiä. Rahdinottajan ja kuljetuksen suorit
tajan vastuu on yhteisesti rajoitettu 182 §:n 
mukaisesti. 

188 § 
Sopimus, jolla matkustajan tai matkatavaran 

kuljetukseen perustuvaa vastuuta koskeva riita
asia on etukäteen määrätty tietyn tuomiois
tuimen tai välimiesten ratkaistavaksi, on mitä
tön. Tämän estämättä voidaan kuitenkin sopia, 
että kanne saadaan kantajan valinnan mukaan 
nostaa vain tuomioistuimessa 

1) sillä paikkakunnalla, jolla vastaaja pysyvästi 
asuu tai pääasiallisesti harjoittaa liikettään; 

2) sillä paikkakunnalla, jolla sopimuksenmu
kainen lähtö- tai määräpaikka sijaitsee; tai 

3) siinä valtiossa, jossa kantajalla on kotipaik
ka tai jossa hän muutoin pysyvästi asuu, edellyt
täen että vastaajalla on siinä valtiossa toimipaikka 
liikkeensä harjoittamista varten ja että hän on sen 
valtion tuomiovallan alainen. 

Jos sen paikkakunnan tuomioistuin, jossa kan
ne 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukaan voidaan 
nostaa, ei ole raastuvanoikeus, pannaan kanne 
vireille lähimmässä raastuvanoikeudessa. 

Ehdotus 

luvussa tarkoitettuja vastuita, tämä ei sido kulje
tuksen suonttajaa, ellei hän ole sti"hen kirjallisesti 
suostunut. 

Mikäli vastuuta on sekä rahdinottajalla että 2 
momentissa tarkoitetulla henkzlöllä, vastaavat he 
vahingosta yhteisvastuullisesti. 

186 § 
Såännökset rahdinottajan vastuusta vapautu

misesta tai sen rajoittamisesta ovat voimassa, 
vaikka häntä vastaan nostettu korvauskanne ei 
perustuisikaan kuljetussopimukseen. 

jos korvauskannelta ajetaan rahdinottajan vas
tuulla 11 tai 185 §:n nojalla toimivaa henkzlöä 
vastaan, tällä on oikeus samanlaiseen vastuusta 
vapautumiseen tai sen rajoittamiseen kuin rah
dinottajalla. Ne korvausmäärät, jotka rahdinotta
ja ja hänen vastuullaan toimiva henkzlö voidaan 
velvoittaa suonttamaan, eivät yhteensä saa ylittää 
182 §:ssä säädettyjä vastuurajoja. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei ole voimassa 
sen hyväksi, jonka näytetään itse aiheuttaneen 
vahingon tahallaan tai törkeästä luottamuksesta 
tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti 
syntyisi. 

188 § 
Toimivaltaisesta tuomioistuimesta nidassa, jo

ka koskee henkilöiden ja matkatavaroiden ku/je
tuksesta tehdystä sopimuksesta johtuvaa vastuu
ta, säädetään 260 a §:ssä. 

Vanhentumisesta säädetään 229 §:ssä. 
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188 a § 
Tämän lain 172 §:n 3 momentin ja 173-187 

§:n säännöksiä ei voida sopimuksella syrjäyttää 
matkustajan vahingoksi Suomen, Norjan, Ruot
sin ja Tanskan sisäisessä tai niiden välisessä lii
kenteessä taikka milloin kuljetussopimuksen 
lähtö- tai määräpaikka on jossakin näistä maista. 
Sama on voimassa, vaikka kuljetukseen muutoin 
olisikin sovellettava ulkomaan lakia. 

188 b § 
Rahdinottajalla on oikeus 188 a §:n säännök

sen estämättä välipuheella vapauttaa itsensä vas
tuusta matkustajaan nähden ajalta, joka on kulu
nut ennen matkustajan saapumista alukseen ja 
hänen maihin saapumisensa jälkeen. Sama on 
voimassa käsimatkatavaraan niihden sen alukseen 
tuomista edeltävältä ja sen maihin tuomisen 
jälkeiseltä ajalta. Aluksen ja rannan välisen meri
kuljetuksen osalta sellaiset välipuheet ovat sallit
tuja vain, mikäli kuljetus ei sisälly sovittuun 
kuljetusmaksuun tai sitä ei suoriteta jonkun 
muun kuin rahdinottajan käytettäväksi asetta
malla kuljetusvälineellä. 

Rahdinottaja voi aina välipuheella vapauttaa 
itsensä eläviä eläimiä koskevasta vastuusta. 

Jos on sovittu tai selvästi edellytetty, että 
kuljetuksen suorittaa kokonaan tai osaksi joku 
muu kuin rahdinottaja, viimeksi mainittu saa 
niin ikään vapauttaa itsensä vastuusta vahingosta, 
jonka on aiheuttanut muun kuin rahdinottajan 
suorittaman kuljetuksen aikana sattunut tapahtu
ma. Sama on voimassa, milloin matkustajalla 
kuljetussopimuksen mukaan on oikeus kokonaan 
tai osaksi käyttää muun kuin rahdinottajan kulje
tusta. 

Ehdotus 

188 a § 
Tämän lain 171 §:n 2 ja 3 momentin säännök

siä ei saa syrjäyttää sopimuksella. 
Sopimusehdot, jotka rajoittavat matkustajan 

172 §:n 3 momentin, 173-187 tai 260 a §:n 
mukaisia oikeuksia ovat tehottomia: 

1} kuljetuksen tapahtuessa Suomen, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan sisäisessä· taikka näiden mai
den vältsessä liikenteessä, riippumatta siitä, mitä 
lakia on muutoin sovellettava kuljetukseen; sekä 

2} muuhun kuljetukseen nähden, jos Suomen 
lakia on ylezsten suomalazsten lainvalintasääntö
jen mukaan sovellettava kuljetukseen. 

Muita tämän luvun säännöksiä sovelletaan ai
noastaan, jos ei muuta ole sovittu eikä tavasta 
muuta seuraa. 

188 b § 
Rahdinottajalla on 188 a §:n säännösten estä

mättä oikeus sopimuksella vapauttaa itsensä vas
tuusta matkustajaan nähden ajalta, joka on kulu
nut ennen matkustajan saapumista alukseen ja 
hänen maihin saapumisensa jälkeen. Aluksen ja 
rannan välisen merikuljetuksen osalta sellaiset 
sopimukset eivät ole sallittuja, mikäli kuljetus 
sisältyy lipun hintaan tai se suoritetaan rahdinot
tajan käytettävä"ksi asettamalla kuljetusvälineellä. 

Sellaiseen käsimatkatavaraan nähden, jota ei 
säilytetä. matkustajan mukanaan tuomassa ajo
neuvossa tai sen päällä, voi rahdinottaja sopi
muksella vapauttaa itsensä tämän luvun mukai
sesta vastuusta käsimatkatavaran alukseen tuo
mzsta edeltävältä ja sen maihin viemtsen jälkei
seltä ajalta. Vapautuminen vastuusta ei kuiten
kaan ole sallittu 1 momenttssa tarkoitettuun 
alukseen tai aluksesta suoritettavaan kuljetukseen 
nähden eikä szltä ajalta, jona käsimatkatavara on 
rahdinottajan huostassa matkustajan oleskellessa 
terminaalirakennuksessa, laiturilla tai muussa sa
tamalaitoksessa. 

Jos on sovittu, että määrätyn osan kuljetukses
ta suonttaa joku muu nimeltä mainittu laivani
säntä kuin rahdinottaja, saa rahdinottaja vapaut
taa itsensä vastuusta sellaisten vahinkojen osalta, 
jotka aiheutuvat tozsen laivanzsännän kuljetuso
suuden azkana sattuneista tapahtumista. Sama 
koskee tapauksia, jozssa matkustajalla kuljetusso
pimuksen mukaan on oikeus kokonaan tai osit
tain käyttää muuta rahdinottajaa kuljetukseen. 
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11 Luku 
Merioikeusjuttujen ja meriselityksen käsittely 
tuomioistuimessa, niin myös laivavelkojen lain

haku eräissä tapauksissa 

251 § 
Raastuvanoikeus on ensimmäinen tuomiois

tuin jutuissa ja asioissa, jotka on ratkaistava 
tämän lain mukaan. 

Käsiteltäessä 1 momentissa mainittuja juttuja 
ja asioita tulee oikeudessa olla läsnä kaksi meri
asioita tuntevaa ja niihin perehtynyttä esteetöntä 
henkilöä asiantuntijoina oikeutta avustamassa. 
Asiantuntijoiden läsnäolo ei kuitenkaan ole tar
peellista, milloin oikeus asian vähäiseen merki
tykseen tai laatuun nähden niin päättää. 

Ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä 
määrää oikeus asiantuntijat toimeensa seuraavak
si kalenterivuodeksi. Oikeuden on samalla mää
rättävä kaksi varamiestä esteen sattuessa toimin
nan heidän sijassaan. Jos varamiehellekin tulee 
este, kutsukoon oikel;ls kutakin tapausta varten 
toisen asiantuntijan. Älköön kukaan ilman laillis
ta syytä kieltäytykö ottamasta vastaan tai suoritta
masta nyt mainittua tehtävää. 

260 § 
Riitajutut, jotka tuomitaan taman lain mu

kaan, on mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, 
haastettava sen kaupungin raastuvanoikeuteen, 
jossa vastaajalla on kotipaikkansa tai jossa alus 
on. Jos sen paikkakunnan tuomioistuin, jossa 
vastaajalla on kotipaikka tai jossa alus on, ei ole 
raastuvanoikeus on kanne pantava vireille siinä 
raastuvanoikeudessa, joka on jompaakumpaa 
paikkakuntaa lähempänä. Laivanisännän koti
paikkana pidetään aluksen kotipaikkaa. 

Ehdotus 

251 § 
Toimivaltaiset alioikeudet (merioikeudet) 

jutuissa ja aszozssa, jotka on ratkaistava tämän 
lain mukaan, ovat hovioikeuspzireittäin seuraa
vat: 

Turun hovioikeuspzi.ri: 

Vaasan hovioikeus
pziri: 
Itä-Suomen hovioikeus
piiri: 
Helsingin hovioikeus
piiri: 
Kouvolan hovioikeus
piiri: 
Rovaniemen hovi
oikeuspziri: 

Ahvenanmaan kihla
kunnanoikeus ja Turun 
raastuvanoikeus; 
Vaasan raastuvanoikeus; 

Savonlinnan raastuvan
oikeus; 
Hangon ja Helsingin 
raastuvanoikeudet; 
Kotkan raastuvanoikeus 
Ja 
Oulun raastuvanoikeus. 

Käsiteltäessä 1 momentissa matmttuja juttuja 
ja asioita tulee kahden meriasioita tuntevan ja 
mihin perehtyneen esteettämän henkzlön olla 
tuomioistuinta avustavina asiantuntijoina läsnä 
tuomioistuimessa. Asiantuntijoiden läsnäolo ei 
kuitenkaan ole tarpeellista, milloin merioikeuden 
puheenjohtaja asian vähäisen merkityksen tai sen 
laadun vuoksi näin päättää. 

Merioikeus määrää kaksivuotiskaudeksi meri
asiantuntzjat ja hezlle neljä varamiestä. Kukaan ei 
zlman laillista estettä voi kieltäytyä tehtävästä. 

260 § 
Riitajutut, jotka käsitellään taman lain mu

kaan, on, jollei jäljempänä toisin säädetä, haas
tettava merioikeuteen siinä hovioikeuspzirissä, 
jossa vastaajalla on kotipaikkansa tai jossa hän 
harjoittaa pysyvästi lzikettään tazkka jossa alus on. 
Laivanisännän kotipaikkana pidetään aluksen ko
tipaikkaa. 

Jos saamisesta on asetettu vakuus viranomaisel
le aluksen vapauttamiseksi takavarikosta tai 
muusta virka-aputoimenpiteestä, saadaan kanne 
nostaa myös merioikeudessa siinä hovioikeuspii
rissä, jossa vakuus on asetettu. Kanne saamisesta, 
josta vakuus on asetettu, saadaan nostaa tässä 
merioikeudessa, vaikka vakuus olisi vapautettu. 
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262 § 
Jos riitapuolet ovat sopineet, että heidän väli

sensä riita-asia on käsiteltävä ja ratkaistava jossa
kin muussa raastuvanoikeudessa kuin siinä, joka 
sen mukaan kuin edellä on säädetty, on toimival
tainen, noudatetaan mitä 188 §:ssä sekä yleisessä 
laissa säädetään. 

264 § 
Rikosjutut, jotka on tuomittava taman lain 

mukaan, sekä jutut alusten yhteentörmäyksen 
estämiseksi annettujen säännösten rikkomisesta 
käsitellään sen paikkakunnan raastuvanoikeudes
sa, jossa rikos on tehty, tai, jollei siellä' ole 
raastuvanoikeutta, lähimmässä raastuvanoikeu
dessa. Jos rikos on tehty matkalla, menköön asia 
sen paikkakunnan raastuvanoikeuteen, jonne 
syyllinen aluksella ensin saapuu tai jossa hänet 
muuten tavataan tahi jossa aluksen kotipaikka 
on; jollei tällä paikkakunnalla ole raastuvanoi
keutta, menköön asia lähimmän paikkakunnan 
raastuvanoikeuteen. 

Ehdotus 

260 a § 
Sopimukseen matkustajan tai matkatavaran 

kuljetuksesta voidaan ottaa määräys, että tällai
seen kuljetukseen perustuvaa vastuuta koskeva 
kanne saadaan kantajan valinnan mukaan nostaa 
vain merioikeudessa siinä hovioikeusptirissä, jossa 
vastaajalla on kotipaikkansa tai jossa hän pää
asiallisesti harjoittaa lzikettään, taikka siinä hovi
ozkeuspzirissä, jossa sopimuksen mukainen lähtö
tai määräpazkka szjaitsee. Sopimus, jolla kantaJan 
oikeutta valita, missä hän nostaa kanteen, rajoi
tetaan tätä enemmän, on tehoton. 

262 § 
Riita-asia voidaan käsitellä aszanomaisten sopi

massa muussa kuin 260 §:n mukaan toimivaltai
sessa merioikeudessa. 

Rzi'ta-ast"a voidaan käsitellä' muussa kuin 
260 §:ssä säädetyssä merioikeudessa myös szlloin, 
kun vastaaja tultuaan tuomioistuimeen saapuvzlle 
ei ole ennen pääasiaan vastaamistaan tehnyt 
väitettä siitä, että hänet on haastettu vastaamaan 
ast"assa muuhun kuin lain mukaan toimivaltai
seen meriotkeuteen. 

264 § 
Rikosjutut, jotka on tuomittava taman lain 

mukaan, sekä jutut alusten yhteentörmäyksen 
estämiseksi annettujen säännösten rikkomisesta 
käsitellään meriozkeudessa stinä hovioikeuspiiris
sä, jossa rikos on tehty. Jos rikos on tehty 
matkalla, asia käsitellään meriozkeudessa stinä 
hoviotkeuspzirissä~ jonne vastaaja aluksella ensin 
saapuu tai jossa hänet muuten tavataan tahi jossa 
aluksen kotipaikka on. 

Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuk
sella. 

jos tapahtuma, johon vastuu perustuu, ;n 
sattunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovel
letaan siihen kuitenkin lain voimaan tullessa 
olleita säännöksiä'. 
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aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtovasta vastuusta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 30 päivänä toukokuuta 1980 

annetun lain (401180) 5 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 2 momentti, 
muutetaan lain 2 §:n 2 momentti, 6 §, 14 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Lain soveltamisesta sellaiseen öljyvahinkoon, 
jonka on aiheuttanut sota-alus tai muu alus, jota 
käytetään yksinomaan valtion muihin kuin kau
pallisiin tarkoituksiin, taikka alus, joka ei kuljeta 
pysyvää öljyä irtolastina, sekä muusta kuin pysy
västä öljysta aiheutuneeseen öljyvahinkoon sääde
tään 23 §:ssä. 

Lain soveltamisesta sellaiseen öljyvahinkoon, 
jonka on aiheuttanut sota-alus tai muu alus, jota 
käytetään yksinomaan valtion muihin kuin kau
pallisiin tarkoituksiin, taikka alus, joka ei kuljeta 
pysyvää öljyä irtolastina, sekä muusta kuin pysy
västä öljystä aiheutuneeseen öljyvahinkoon sääde
tään 23 §:ssä. Öljyvahinkoon, jonka aiheuttajana 
on pysyvää öljyä irtolastzna kuljettava alus mutta 
jolla ei ole sopimusvaltioon 1 momentissa säädet
tyii liittymiikohtaa, sovelletaan mitä 23 a §:ssii 
säädetään. 

5 § 

jos aluksen omistaja voi vedota Suomen velvol
lisuukszin sellaisen valtion suhteen, joka ei ole 
liittynyt vastuuyleissopimukseen, mutta on liitty
nyt avoimella merellä käytettävien alusten omis
tajain vastuun rajoittamista koskevaan, Brysselissä 
10 päivänä lokakuuta 1957 tehtyyn kansainväli
seen yleissopimukseen (SopS 4168), on noudatet
tava merilain 10-23 §:n säännöksiä laivanisän
niin oikeudesta rajoittaa vastuunsa. 

6 § 
Aluksen omistaja voi rajoittaa vastuunsa 5 §:n 

1 momentissa säädetyllä tavalla vain, jos hän 
taikka hänen vakuutuksenantajansa tai joku muu 
hänen puolestaan perustaa tämän lain tai vastaa
van toisessa sopimusvaltiossa voimassa olevan lain 
mukaisesti rajoitusrahaston, joka vastaa aluksen 
omistajan vastuun määrää. Vastuumäärä muun
netaan erityisestä nosto-oikeudesta Suomen ra
haksi rajoitusrahaston perustamispäivän kurssin 
mukaan. Muunnettaessa on Suomen markan arvo 
määriittiivii käyttäen sitä laskemistapaa, jota Kan
sainvälinen Valuuttarahasto sanottuna päivänä 
soveltaa omassa toiminnassaan. 
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6 § 
Aluksen omistaja voi rajoittaa vastuunsa 5 §:n 

1 momentissa säädetyllä tavalla vain, jos hän tai 
hänen vakuutuksenantajansa taikka joku muu 
hänen puolestaan perustaa merioikeudellisen vas
tuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja 
rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain ( 1 ) 
tai vastaavan muussa sopimusvaltiossa voimassa 
olevan lain mukaisesti rajoitusrahaston, joka suu
ruudeltaan vastaa omistajan vastuun määrää. 
Vastuumäärä muunnetaan erityisestä nosto
oikeudesta Suomen rahaksi kuten menlain 
279 a §:ssii on säädetty. 

Suomessa rajoitusrahasto perustetaan siinä tuo-
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Voimassa oleva laki 

Suomessa rajoitusrahasto perustetaan siinä tuo
mioistuimessa, jossa vahingonkorvausta koskeva 
kanne on pantu vireille. Rajoitusrahastoa perus
tettaessa on tuomioistuinpaikkakunnan ulosoton
haltijalle talletettava vastuun määrää vastaava 
summa rahaa tai asetettava siitä ulosotonhaltijan 
hyväksymä vakuus. 

Rajoitusrahaston perustamisesta ja hallinnosta 
annetaan tarkemmat säännökset asetuksella. 

jos rajoitusrahasto on perustettu Suomessa ja 
on syytä olettaa, että vastuumäärå· ei rtitä hyvi
tykseksi niille, jotka ovat oikeutettuja vahingon
korvaukseen, tuomioistuin voi määrå"tå", ettå. kor
vauksesta suoritetaan toistaiseksi vain tietty 
osuus. 

Ehdotus 

mtotstuimessa, jossa vahingonkorvausta koskeva 
kanne on 18 §:n mukaisesti pantu vireille. Kun 
rajoitusrahasto on perustettu, aluksen omistaja 
tai muu asianosainen voi nostaa kanteen rajoitus
asiassa saadakseen vastuun määritetyksi ja rahas
ton jaetuksi. 

7 § 

(2 mom. kumotaan.) 

14 § 

Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuusta va
paa 3 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
sekä lisäksi, jos aluksen omistaja on tahallisesti 
aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenautajan vas
tuu ei missään tapauksessa ylitä 5 §:n 1 tai 3 
momentin mukaan voimassa olevia määriä. 

Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuusta va
paa 3 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
sekä jos aluksen omistaja on itse tahallisesti 
aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenautajan vas
tuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä 5 §:n 
1 momentin mukaista määrää. 

23 § 

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu alus, 
joka vahinkotapahtuman sattuessa ei kuljettanut 
pysyvää öljyä irtolastina, on aiheuttanut öljyva
hingon Suomessa tai jos on ryhdytty torjuntatoi
menpiteisiin sellaisen vahingon estämiseksi tai 
rajoittamiseksi, sovelletaan 1 §:n, 2 §:n 4 mo
mentin, 3, 10 ja 18 §:n säännöksiä. Samoja 
säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun öljyva
hinko on johtunut muusta kuin pysyvästä öljystä. 
Omistajan oikeuteen rajoittaa vastuunsa näissä 
tapauksissa sovelletaan merilain 12-23 §:ää. 

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu alus, 
joka vahinkotapahtuman sattuessa ei kuljettanut 
pysyvää öljyä irtolastina, on aiheuttanut öljyva
hingon Suomessa tai jos on ryhdytty torjuntatoi
menpiteisiin sellaisen vahingon estämiseksi tai 
rajoittamiseksi, sovelletaan 1 §:n, 2 §:n 4 mo
mentin, 3 §:n, 8 §:n 3 momentin, 10 ja 18 §:n 
säännöksiä. Samoja säännöksiä sovelletaan myös 
silloin, kun öljyvahinko on johtunut muusta 
kuin pysyvästä öljystä. Omistajan oikeuteen ra
joittaa vastuunsa näissä tapauksissa sovelletaan 
merilain 2 luvun säårmöksiä. Vastuumäärä mää
räytyy merilain 16 §:n mukaan. 

23 a § 
jos pysyvää öljyä irtolastina kuljettava alus 

aiheuttaa öljyvahingon muussa kuin sopimus
valtiossa taikka avomerellä, vastuu sellaisesta va
hingosta voidaan rajoittaa määrään, joka vastaa 
133:a en.tyistä nosto-oikeutta aluksen vetoisuu
den kutakin tonnia kohden. Vastuu ei saa kui-
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Ehdotus 

tenkaan missään tapauksessa ylittää 14:ää miljoo
naa erityistä nosto-oikeutta. Edellä mainittu vas
tuuraja koskee myös sellaisen öljyvahingon ehkäi
semistä tai rajoittamista tarkoittavista toimenpi
teistä aiheutuvia kustannuksia. 

Vastuun rajoittamisesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 8 §:n 3 momentissa, 10 ja 18 
§:ssä sekä merilain 2 luvussa on säädetty. jos 
rajoitusrahasto perustetaan, sen on suuruudel
taan vastattava 1 momentissa säädettyä vastuu
määrää, ja siihen on sovellettava merioikeudelli
sen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahas
tosta ja rajoitusotkeudenkäynnistä annetun lain 
säännöksiä. jos rajoitusrahasto on menlain 19 §:n 
mukaan esteenä takavankolle, muulle virka-avui
te tai ulosotolle, on myös 4 §:n 2-4 momenttia 
sovellettava. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä päivänä. 
jos tapahtuma, johon vastuu perustuu, on sattu
nut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
siihen kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 




