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(Suomen säädöskokoelman n:o 38/2009)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 2

Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyö-
sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitysmi-
nisterin esittelystä, säädetään:

1 §
Bangkokissa 9 päivänä joulukuuta 2008
Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin de-
mokraattisen kansantasavallan välillä kestä-
västä metsätalous- ja maaseutukehityshank-
keesta tehdyn yhteistyösopimuksen muutta-
misesta tehty sopimus, jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 5 päivänä joulukuuta
2008, on voimassa 9 päivästä tammikuuta
2009, niinkuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä hel-

mikuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja
suomeksi ja ruotsiksi)

2—2009



(Suomen säädöskokoelman n:o 685/2008)

Lak i

N:o 3

aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli-
sesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaan-
tumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli-
sesta vastuusta Lontoossa 23 päivänä maalis-
kuuta 2001 tehdyn yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat la-

kina voimassa sellaisina kuin Suomi on nii-
hin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

HE 140/2008
LiVM 10/2008
EV 100/2008
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(Suomen säädöskokoelman n:o 39/2009)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 4

aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli-
sesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Lontoossa 23 päivänä maaliskuuta 2001
aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantu-
misvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli-
sesta vastuusta tehty yleissopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä loka-
kuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 7 päivänä marraskuuta 2008 ja
jota koskeva hyväksymisasiakirja on talle-
tettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön
pääsihteerin huostaan 18 päivänä marras-
kuuta 2008, tulee voimaan 18 päivänä helmi-
kuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaan-

tumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudelli-
sesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 7 päivänä
marraskuuta 2008 annettu laki (685/2008)
tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2009.

3 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä hel-

mikuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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(Suomennos) 
 
 
 

LIITE 
ALUKSEN POLTTOAINEEN AIHEUT-

TAMASTA PILAANTUMISVAHINGOSTA 
JOHTUVAA SIVIILIOIKEUDELLISTA 

VASTUUTA KOSKEVA KANSAINVÄLI-
NEN YLEISSOPIMUS, 2001 

ANNEX 
INTERNATIONAL CONVENTION ON 
CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL 

POLLUTION DAMAGE, 2001 

 
Konferenssissa hyväksytty teksti 
 
TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUS-
VALTIOT, JOTKA 
 

PALAUTTAVAT MIELIIN Yhdistynei-
den Kansakuntien vuoden 1982 merioikeus-
yleissopimuksen 194 artiklan, jonka mukaan 
valtiot ryhtyvät kaikkiin toimiin, joita me-
riympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, 
vähentäminen ja valvominen edellyttää, 

PALAUTTAVAT MIELIIN MYÖS mai-
nitun yleissopimuksen 235 artiklan, jonka 
mukaan varmistaakseen pikaisen ja riittävän 
korvauksen suorittamisen meriympäristön pi-
laantumisesta johtuvista vahingoista valtiot 
toimivat yhteistyössä vastuuta ja vahingon-
korvausvelvollisuutta koskevan kansainväli-
sen oikeuden kehittämiseksi, 

PANEVAT MERKILLE, että vuoden 
1992 kansainvälisellä yleissopimuksella öljyn 
aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtu-
vasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja vuo-
den 1992 kansainvälisellä yleissopimuksella 
öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen 
kansainvälisen korvausrahaston perustamises-
ta on onnistuttu varmistamaan, että henkilöil-
lä, joille aiheutuu vahinkoa alusten irtolastina 
kuljettaman öljyn päästöistä johtuvasta pi-
laantumisesta, on mahdollisuus vahingonkor-
vaukseen, 

PANEVAT MYÖS MERKILLE vahin-
gonkorvausvastuusta vaarallisten ja haitallis-
ten aineiden merikuljetusten yhteydessä 
vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen hyväksymisen, jonka tarkoituksena 
on riittävän, nopean ja tehokkaan korvauksen 

Text approved by the Conference 
 
THE STATES PARTIES TO THIS CON-
VENTION, 
 

RECALLING Article 194 of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 
1982, which provides that States shall take 
all measures necessary to prevent, reduce and 
control pollution of the marine environment, 
 

RECALLING ALSO Article 235 of that 
Convention, which provides that, with the 
objective of assuring prompt and adequate 
compensation in respect of all damage 
caused by pollution of the marine environ-
ment, States shall cooperate in the further 
development of relevant rules of international 
law, 

NOTING the success of the International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollu-
tion Damage, 1992 and the International 
Convention on the Establishment of an Inter-
national Fund for Compensation for Oil Pol-
lution Damage, 1992, in ensuring that com-
pensation is available to persons who suffer 
damage caused by pollution resulting from 
the escape or discharge of oil carried in bulk 
at sea by ships, 
 
 

NOTING ALSO the adoption of the Inter-
national Convention on Liability and Com-
pensation for Damage in Connection with the 
Carriage of Hazardous and Noxious Sub-
stances by Sea, 1996, in order to provide 
adequate, prompt and effective compensation 
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suorittamisen varmistaminen vaarallisten ja 
haitallisten aineiden merikuljetusten yhtey-
dessä aiheutuvista vahingoista, 

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että on tärkeää 
ottaa käyttöön ankara korvausvastuu kaikesta 
öljyn aiheuttamasta pilaantumisesta ja samal-
la rajoittaa vastuun tasoa asianmukaisesti, 

KATSOVAT, että lisätoimenpiteitä tarvi-
taan riittävän, nopean ja tehokkaan korvauk-
sen varmistamiseksi alusten polttoaineena 
käytetyn öljyn päästöistä johtuvasta pilaan-
tumisesta aiheutuvasta vahingosta, 

 
HALUAVAT hyväksyä yhdenmukaiset 

kansainväliset säännöt ja menettelytavat vas-
tuun määrittelemiseksi ja asianmukaisen kor-
vauksen suorittamiseksi tällaisissa tapauksis-
sa, 

OVAT SOPINEET seuraavaa: 

for damage caused by incidents in connection 
with the carriage by sea of hazardous and 
noxious substances, 

RECOGNISING the importance of estab-
lishing strict liability for all forms of oil pol-
lution which is linked to an appropriate limi-
tation of the level of that liability, 

CONSIDERING that complementary 
measures are necessary to ensure the pay-
ment of adequate, prompt and effective com-
pensation for damage caused by pollution re-
sulting from the escape or discharge of bun-
ker oil from ships, 

DESIRING to adopt uniform international 
rules and procedures for determining ques-
tions of liability and providing adequate 
compensation in such cases, 
 

HAVE AGREED as follows: 
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1 artikla 

Määritelmät 

Tässä yleissopimuksessa: 
1) "Aluksella" tarkoitetaan mitä tahansa 

mertakulkevaa alusta tyypistä riippumatta. 
2) "Henkilöllä" tarkoitetaan yksilöä, yhtei-

söä tai julkista tai yksityistä laitosta, yhteisön 
muodosta riippumatta, sekä valtiota tai sen 
osaa. 

3) "Aluksen omistajalla" tarkoitetaan aluk-
sen omistajaa, mukaan lukien rekisteröity 
omistaja, ilman miehistöä rahdatun aluksen 
rahdinantajaa ("bareboat-rahtaaja") sekä aluk-
sen laivanisäntää (operator) ja henkilöä, joka 
laivanisännän sijasta on vastuussa aluksen 
käytöstä (manager). 

4) "Rekisteröidyllä omistajalla" tarkoitetaan 
aluksen omistajaksi rekisteröityä henkilöä tai 
henkilöitä tai, rekisteröinnin puuttuessa, aluk-
sen omistavaa henkilöä tai henkilöitä. Jos 
aluksen kuitenkin omistaa valtio ja sitä käyt-
tää yhtiö, joka kyseisessä valtiossa on rekiste-
röity aluksen käyttäjäksi, "rekisteröidyllä 
omistajalla" tarkoitetaan tällaista yhtiötä. 

5) "Aluksen polttoaineella" tarkoitetaan mi-
tä tahansa hiilivetymineraaliöljyä, mukaan 
lukien voiteluöljy, jota käytetään tai jota on 
tarkoitus käyttää aluksen voimanlähteenä, se-
kä tällaisen öljyn jäämiä. 

6) "Siviilioikeudellista vastuuta koskevalla 
yleissopimuksella" tarkoitetaan vuoden 1992 
kansainvälistä yleissopimusta öljyn aiheutta-
masta pilaantumisvahingosta johtuvasta sivii-
lioikeudellisesta vastuusta, muutoksineen. 

7) "Torjuntatoimenpiteillä" tarkoitetaan sel-
laisia kohtuullisia toimenpiteitä, joihin kuka 
tahansa henkilö ryhtyy vahinkotapahtuman 
ilmenemisen jälkeen pilaantumisvahingon es-
tämiseksi tai minimoimiseksi. 

8) "Vahinkotapahtumalla" tarkoitetaan sel-
laista tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa 
tapahtumasarjaa, joka aiheuttaa pilaantumis-
vahingon tai muodostaa tällaisen vahingon 
vakavan ja välittömän uhan. 

9) "Pilaantumisvahingolla" tarkoitetaan 
a) aluksen ulkopuolella aiheutunutta mene-

tystä tai vahinkoa, joka johtuu aluksesta pääs-
seen tai päästetyn polttoaineen pilaavasta vai-
kutuksesta päästön tapahtumapaikasta riip-

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Convention: 
1. "ship" means any seagoing vessel and 

seaborne craft, of any type whatsoever, 
2. "person" means any individual or part-

nership or any public or private body, 
whether corporate or not, including a State or 
any of its constituent subdivisions, 

3. "shipowner" means the owner, including 
the registered owner, bareboat charterer, ma-
nager and operator of the ship, 
 
 
 
 

4. "registered owner" means the person or 
persons registered as the owner of the ship 
or, in the absence of registration, the person 
or persons owning the ship. However, in the 
case of a ship owned by a State and operated 
by a company which in that State is regis-
tered as the ship's operator, "registered 
owner" shall mean such company, 

5. "bunker oil" means any hydrocarbon 
mineral oil, including lubricating oil, used or 
intended to be used for the operation or pro-
pulsion of the ship, and any residues of such 
oil, 

6. "Civil Liability Convention" means the 
International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage, 1992, as amended, 
 
 

7. "preventive measures" means any rea-
sonable measures taken by any person after 
an incident has occurred to prevent or mini-
mise pollution damage, 
 

8. "incident" means any occurrence or se-
ries of occurrences having the same origin, 
which causes pollution damage or creates a 
grave and imminent threat of causing such 
damage, 

9. "pollution damage" means: 
(a) loss or damage caused outside the ship 

by contamination resulting from the escape 
or discharge of bunker oil from the ship, 
wherever such escape or discharge may oc-
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pumatta, edellyttäen, että muu ympäristön pi-
laantumisesta suoritettava korvaus kuin ym-
päristön pilaantumisen aiheuttama ansionme-
netys rajoitetaan kohtuullisten ja todellisuu-
dessa tehtyjen tai tehtävien ennallistamistoi-
mien kustannuksiin; ja 

b) torjuntatoimenpiteiden kustannuksia ja 
torjuntatoimenpiteiden aiheuttamia lisämene-
tyksiä tai -vahinkoja. 

10) "Aluksen rekisteröintivaltiolla" tarkoi-
tetaan rekisteröidyn aluksen osalta aluksen 
rekisteröintivaltiota ja rekisteröimättömän 
aluksen osalta valtiota, jonka lipun alla alus 
purjehtii. 

11) "Bruttovetoisuudella" tarkoitetaan vuo-
den 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleis-
sopimuksen liitteessä 1 olevien vetoisuuden 
mittaamissääntöjen mukaisesti laskettua brut-
tovetoisuutta. 

12) "Järjestöllä" tarkoitetaan Kansainvälistä 
merenkulkujärjestöä. 

13) "Pääsihteerillä" tarkoitetaan järjestön 
pääsihteeriä. 
 

2 artikla 

Soveltamisala 

Tätä yleissopimusta sovelletaan yksin-
omaan: 

a) pilaantumisvahinkoon, joka on aiheutu-
nut 

i) sopimusvaltion alueella, mukaan luettuna 
sen aluemeri; ja 

ii) kansainvälisen oikeuden mukaisesti pe-
rustetulla sopimusvaltion talousvyöhykkeellä 
tai, jos sopimusvaltio ei ole perustanut talo-
usvyöhykettä, välittömästi asianomaisen so-
pimusvaltion aluemeren ulkopuolella olevalla 
ja siihen rajoittuvalla alueella, jonka kyseinen 
valtio on määrännyt kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti ulottumaan enintään 200 meri-
peninkulman päähän niistä perusviivoista, 
joista sen aluemeren leveys mitataan; 

b) torjuntatoimenpiteisiin vahingon estämi-
seksi tai minimoimiseksi, riippumatta siitä, 
missä näihin toimenpiteisiin ryhdytään. 

cur, provided that compensation for impair-
ment of the environment other than loss of 
profit from such impairment shall be limited 
to costs of reasonable measures of reinstate-
ment actually undertaken or to be under-
taken, and 

(b) the costs of preventive measures and 
further loss or damage caused by preventive 
measures, 

10. "State of the ship's registry" means, in 
relation to a registered ship, the State of reg-
istration of the ship and, in relation to an un-
registered ship, the State whose flag the ship 
is entitled to fly, 

11. "gross tonnage" means gross tonnage 
calculated in accordance with the tonnage 
measurement regulations contained in Annex 
1 of the International Convention on Ton-
nage Measurement of Ships, 1969, 

12. "Organisation" means the International 
Maritime Organisation, 

13. "Secretary-General" means the Secre-
tary-General of the Organisation. 
 

Article 2 

Scope of application 

This Convention shall apply exclusively: 
 

(a) to pollution damage caused: 
 

(i) in the territory, including the territorial 
sea, of a State Party, and 

(ii) in the exclusive economic zone of a 
State Party, established in accordance with 
international law, or, if a State Party has not 
established such a zone, in an area beyond 
and adjacent to the territorial sea of that State 
determined by that State in accordance with 
international law and extending not more 
than 200 nautical miles from the baselines 
from which the breadth of its territorial sea is 
measured; 

(b) to preventive measures, wherever taken, 
to prevent or minimise such damage. 
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3 artikla 

Aluksen omistajan vastuu 

1. Jollei 3 ja 4 kohdan määräyksistä muuta 
johdu, vahinkotapahtuman aikainen aluksen 
omistaja on vastuussa aluksessa olevan tai 
aluksesta peräisin olevan polttoaineen aiheut-
tamasta pilaantumisvahingosta, kuitenkin 
niin, että jos vahinkotapahtuma muodostuu 
samaa alkuperää olevasta tapahtumasarjasta, 
vahingosta vastaa ensimmäisen tapahtuman 
aikainen omistaja. 

2. Jos useampi kuin yksi henkilö on 1 koh-
dan mukaisesti vastuussa vahingosta, he ovat 
yhteisvastuullisia. 

3. Aluksen omistaja ei ole vastuussa pilaan-
tumisvahingosta, jos hän osoittaa, että 
 

a) vahinko on aiheutunut sotaan, vihollisuu-
teen, sisällissotaan tai kapinaan liittyneestä 
teosta tai poikkeuksellisesta, väistämättömäs-
tä ja ylivoimaisesta luonnonilmiöstä; tai 

b) vahinko on kokonaan aiheutunut kol-
mannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä, 
jonka tarkoituksena on ollut vahingon aiheut-
taminen; tai 

c) vahinko on kokonaan aiheutunut merkki-
valojen tai muiden merenkulun opasteiden 
hoidosta vastaavan valtion tai muun viran-
omaisen tämän tehtävän suorittamisessa te-
kemästä laiminlyönnistä tai muusta virheestä. 

4. Jos aluksen omistaja osoittaa, että pilaan-
tumisvahinko on kokonaan tai osittain aiheu-
tunut vahingon kärsineen henkilön teosta tai 
laiminlyönnistä, jonka tarkoituksena on ollut 
vahingon aiheuttaminen, tai hänen huolimat-
tomuudestaan, aluksen omistaja voidaan ko-
konaan tai osittain vapauttaa vastuusta kyseis-
tä henkilöä kohtaan. 

5. Aluksen omistajaa vastaan saa esittää 
korvausvaatimuksen pilaantumisvahingon 
johdosta ainoastaan tämän yleissopimuksen 
mukaisesti. 

6. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät 
rajoita aluksen omistajan olemassa olevaa, 
tästä yleissopimuksesta riippumatonta takau-
tumisoikeutta. 
 
 
 

Article 3 

Liability of the shipowner 

1. Except as provided in paragraphs 3 and 
4, the shipowner at the time of an incident 
shall be liable for pollution damage caused 
by any bunker oil on board or originating 
from the ship, provided that, if an incident 
consists of a series of occurrences having the 
same origin, the liability shall attach to the 
shipowner at the time of the first of such oc-
currences. 

2. Where more than one person is liable in 
accordance with paragraph 1, their liability 
shall be joint and several. 

3. No liability for pollution damage shall 
attach to the shipowner if the shipowner 
proves that: 

(a) the damage resulted from an act of war, 
hostilities, civil war, insurrection or a natural 
phenomenon of an exceptional, inevitable 
and irresistible character; or 

(b) the damage was wholly caused by an 
act or omission done with the intent to cause 
damage by a third party; or 
 

(c) the damage was wholly caused by the 
negligence or other wrongful act of any Gov-
ernment or other authority responsible for the 
maintenance of lights or other navigational 
aids in the exercise of that function. 

4. If the shipowner proves that the pollu-
tion damage resulted wholly or partially ei-
ther from an act or omission done with intent 
to cause damage by the person who suffered 
the damage or from the negligence of that 
person, the shipowner may be exonerated 
wholly or partially from liability to such per-
son. 

5. No claim for compensation for pollution 
damage shall be made against the shipowner 
otherwise than in accordance with this Con-
vention. 

6. Nothing in this Convention shall preju-
dice any right of recourse of the shipowner 
which exists independently of this Conven-
tion. 
 
 
 



 N:o 4  
  

 

11

4 artikla 

Soveltamisalan rajoittaminen 

1. Tätä yleissopimusta ei sovelleta siviilioi-
keudellista vastuuta koskevassa yleissopi-
muksessa määriteltyyn pilaantumisvahinkoon 
riippumatta siitä, onko vahingosta kyseisen 
yleissopimuksen mukaan maksettava korva-
uksia. 

2. Lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettua 
tapausta tämän yleissopimuksen määräyksiä 
ei sovelleta sota-aluksiin, laivaston apualuk-
siin eikä muihin aluksiin, joita valtio omistaa 
tai käyttää ja joita käytetään kyseisenä ajan-
kohtana yksinomaan muuhun kuin kaupalli-
seen tarkoitukseen. 

3. Sopimusvaltio voi päättää soveltaa tätä 
yleissopimusta sota-aluksiinsa tai muihin 2 
kohdassa tarkoitettuihin aluksiin, jolloin se 
ilmoittaa siitä pääsihteerille ja täsmentää sa-
malla soveltamista koskevat ehdot. 
 

4. Sopimusvaltion omistamien, kaupalliseen 
tarkoitukseen käytettävien alusten osalta ku-
takin valtiota vastaan voidaan nostaa kanne 
9 artiklan mukaisesti toimivaltaisessa tuomio-
istuimessa eikä valtio voi puolustuksenaan 
vedota suvereniteettiinsa. 
 

5 artikla 

Vahinkotapahtumat, joissa on osallisina kaksi 
tai useampia aluksia 

Jos vahinkotapahtumassa on osallisina kak-
si tai useampia aluksia, ja jos vahinkotapah-
tumasta aiheutuu pilaantumisvahinko, kaikki-
en alusten omistajat ovat yhteisesti vastuussa 
vahingoista, joita ei voida kohtuudella erottaa 
toisistaan, jollei omistajia vapauteta vastuusta 
3 artiklan nojalla. 

Article 4 

Exclusions 

1. This Convention shall not apply to pollu-
tion damage as defined in the Civil Liability 
Convention, whether or not compensation is 
payable in respect of it under that Conven-
tion. 
 

2. Except as provided in paragraph 3, the 
provisions of this Convention shall not apply 
to warships, naval auxiliary or other ships 
owned or operated by a State and used, for 
the time being, only on Government non-
commercial service. 
 

3. A State Party may decide to apply this 
Convention to its warships or other ships de-
scribed in paragraph 2, in which case it shall 
notify the Secretary-General thereof specify-
ing the terms and conditions of such applica-
tion. 

4. With respect to ships owned by a State 
Party and used for commercial purposes, 
each State shall be subject to suit in the juris-
dictions set forth in Article 9 and shall waive 
all defences based on its status as a sovereign 
State. 
 

Article 5 

Incidents involving two or more ships 

 
When an incident involving two or more 

ships occurs and pollution damage results 
therefrom, the shipowners of all the ships 
concerned, unless exonerated under Article 3, 
shall be jointly and severally liable for all 
such damage which is not reasonably separa-
ble. 

 
6 artikla 

Vastuun rajoittaminen 

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät 
vaikuta aluksen omistajan ja vakuutuksen tai 
muita rahavakuuksia antavan henkilön tai 
henkilöiden oikeuteen rajoittaa vastuutaan 
sovellettavien kansallisten tai kansainvälisten 

Article 6 

Limitation of liability 

Nothing in this Convention shall affect the 
right of the shipowner and the person or per-
sons providing insurance or other financial 
security to limit liability under any applicable 
national or international regime, such as the 
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järjestelmien, esimerkiksi merioikeudellisia 
vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta 
tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen mukai-
sesti, siihen tehtyine muutoksineen. 
 

7 artikla 

Pakollinen vakuutus tai rahavakuus 

1. Sopimusvaltiossa rekisteröidyn aluksen, 
jonka bruttovetoisuus on yli 1000, rekiste-
röidyllä omistajalla on oltava vakuutus tai 
muu rahavakuus, esimerkiksi pankin tai vas-
taavan rahoituslaitoksen takaus, joka kattaa 
rekisteröidyn omistajan vastuun pilaantumis-
vahingosta sellaiseen määrään saakka, joka 
vastaa sovellettavan kansallisen tai kansain-
välisen, vastuun rajoittamista koskevan järjes-
telmän mukaisia rajoja, mutta joka tapaukses-
sa enintään merioikeudellisia vaateita koske-
van vastuun rajoittamisesta vuonna 1976 teh-
dyn yleissopimuksen mukaisesti laskettuun 
määrään saakka siihen tehtyine muutoksi-
neen. 

2. Jokaiselle alukselle on myönnettävä to-
distus, jolla osoitetaan, että vakuutus tai muu 
rahavakuus on voimassa tämän yleissopimuk-
sen määräysten mukaisesti, sen jälkeen, kun 
sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen 
on todennut, että 1 kohdan vaatimuksia on 
noudatettu. Sopimusvaltiossa rekisteröidylle 
alukselle tällaisen todistuksen myöntää tai 
vahvistaa rekisterivaltion toimivaltainen vi-
ranomainen. Alukselle, jota ei ole rekisteröity 
missään sopimusvaltiossa, todistuksen voi 
myöntää tai vahvistaa minkä tahansa sopi-
musvaltion toimivaltainen viranomainen. To-
distuksen on oltava tämän yleissopimuksen 
liitteessä olevan mallin mukainen, ja siinä on 
oltava seuraavat tiedot: 
 

a) aluksen nimi, numero- tai kirjaintunnus 
ja rekisteröintisatama; 

b) rekisteröidyn omistajan nimi ja päätoi-
mipaikka; 

c) aluksen IMO-tunnistenumero; 
d) vakuuden tyyppi ja kesto; 
e) vakuutuksenantajan tai muun vakuuden 

antajan nimi ja päätoimipaikka sekä tarvitta-
essa se toimipaikka, jossa vakuutus tai vakuus 
annetaan; 

f) todistuksen voimassaoloaika, joka ei saa 

Convention on Limitation of Liability for 
Maritime Claims, 1976, as amended. 
 
 
 

Article 7 

Compulsory insurance or financial security 

1. The registered owner of a ship having a 
gross tonnage greater than 1000 registered in 
a State Party shall be required to maintain in-
surance or other financial security, such as 
the guarantee of a bank or similar financial 
institution, to cover the liability of the regis-
tered owner for pollution damage in an 
amount equal to the limits of liability under 
the applicable national or international limi-
tation regime, but in all cases, not exceeding 
an amount calculated in accordance with the 
Convention on Limitation of Liability for 
Maritime Claims, 1976, as amended. 
 
 

2. A certificate attesting that insurance or 
other financial security is in force in accor-
dance with the provisions of this Convention 
shall be issued to each ship after the appro-
priate authority of a State Party has deter-
mined that the requirements of paragraph 1 
have been complied with. With respect to a 
ship registered in a State Party such certifi-
cate shall be issued or certified by the appro-
priate authority of the State of the ship's reg-
istry; with respect to a ship not registered in a 
State Party it may be issued or certified by 
the appropriate authority of any State Party. 
This certificate shall be in the form of the 
model set out in the Annex to this Conven-
tion and shall contain the following particu-
lars: 

(a) name of ship, distinctive number or let-
ters and port of registry; 

(b) name and principal place of business of 
the registered owner; 

(c) IMO ship identification number; 
(d) type and duration of security; 
(e) name and principal place of business of 

insurer or other person giving security and, 
where appropriate, place of business where 
the insurance or security is established; 

(f) period of validity of the certificate 
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ylittää vakuutuksen tai muun vakuuden voi-
massaoloaikaa. 

3. a) Sopimusvaltio voi valtuuttaa tunnus-
tamansa laitoksen tai elimen myöntämän 2 
kohdassa tarkoitetun todistuksen. Kyseisen 
laitoksen tai elimen on ilmoitettava tälle so-
pimusvaltiolle todistusten antamisesta. Sopi-
musvaltio takaa kaikissa tapauksissa täysin 
näin myönnetyn todistuksen täydellisyyden ja 
oikeellisuuden ja sitoutuu varmistamaan vel-
voitteen täyttämisen edellyttämät järjestelyt. 
 

b) Sopimusvaltion on ilmoitettava pääsih-
teerille 

i) tunnustamalleen laitokselle tai elimelle 
siirrettyyn toimivaltaan liittyvistä erityisistä 
velvoitteista ja ehdoista; 

ii) tällaisen toimivallan peruuttamisesta; ja 
iii) päivä, jona toimivallan siirtäminen tai 

peruuttaminen tulee voimaan. 
Toimivallan siirtäminen tulee voimaan ai-

kaisintaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
asiaa koskeva ilmoitus on annettu pääsihtee-
rille. 

c) Laitos tai elin, joka on tämän kappaleen 
mukaisesti valtuutettu myöntämään todistuk-
sia, on vähintään valtuutettava peruuttamaan 
todistukset, kun niiden myöntämisehdot eivät 
enää täyty. Laitoksen tai elimen on kaikissa 
tapauksissa ilmoitettava todistuksen peruut-
tamisesta valtiolle, jonka puolesta todistus on 
myönnetty. 
 

4. Todistus on kirjoitettava sen myöntävän 
valtion virallisella kielellä tai kielillä. Jos 
käytettävä kieli ei ole englanti, ranska tai es-
panja, tekstiin on liitettävä käännös jollekin 
näistä kielistä, ja valtion niin päättäessä valti-
on virallinen kieli voidaan jättää pois. 
 

5. Todistusta on säilytettävä aluksella, ja 
sen jäljennös talletetaan aluksen rekisteröi-
neen viranomaisen huostaan tai, jos alusta ei 
ole rekisteröity sopimusvaltiossa, sen viran-
omaisen huostaan, joka myöntää tai vahvistaa 
todistuksen. 

6. Vakuutus tai muu rahavakuus ei täytä 
tämän artiklan vaatimuksia, jos sen voimas-
saolo voi muista syistä kuin vakuutuksen tai 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisessa todistuk-
sessa määritetyn muun vakuuden voimassa-
oloajan päättymisen vuoksi päättyä ennen 

which shall not be longer than the period of 
validity of the insurance or other security. 

3. (a) A State Party may authorise either an 
institution or an organisation recognised by it 
to issue the certificate referred to in para-
graph 2. Such institution or organisation shall 
inform that State of the issue of each certifi-
cate. In all cases, the State Party shall fully 
guarantee the completeness and accuracy of 
the certificate so issued and shall undertake 
to ensure the necessary arrangements to sat-
isfy this obligation. 

(b) A State Party shall notify the Secretary-
General of: 

(i) the specific responsibilities and condi-
tions of the authority delegated to an institu-
tion or organisation recognised by it; 

(ii) the withdrawal of such authority; and 
(iii) the date from which such authority or 

withdrawal of such authority takes effect. 
An authority delegated shall not take effect 

prior to three months from the date on which 
notification to that effect was given to the 
Secretary-General. 

(c) The institution or organisation author-
ised to issue certificates in accordance with 
this paragraph shall, as a minimum, be 
authorised to withdraw these certificates if 
the conditions under which they have been 
issued are not maintained. In all cases the in-
stitution or organisation shall report such 
withdrawal to the State on whose behalf the 
certificate was issued. 

4. The certificate shall be in the official 
language or languages of the issuing State. If 
the language used is not English, French or 
Spanish, the text shall include a translation 
into one of these languages and, where the 
State so decides, the official language of the 
State may be omitted. 

5. The certificate shall be carried on board 
the ship and a copy shall be deposited with 
the authorities who keep the record of the 
ship's registry or, if the ship is not registered 
in a State Party, with the authorities issuing 
or certifying the certificate. 

6. An insurance or other financial security 
shall not satisfy the requirements of this Arti-
cle if it can cease, for reasons other than the 
expiry of the period of validity of the insur-
ance or security specified in the certificate 
under paragraph 2 of this Article, before 
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kuin kolme kuukautta on kulunut siitä päiväs-
tä, jona sen päättymisestä ilmoitetaan tämän 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille viranomai-
sille, ellei todistusta ole toimitettu kyseisille 
viranomaisille tai ellei uutta todistusta ole 
myönnetty kyseisen ajanjakson kuluessa. 
Edellä olevia määräyksiä sovelletaan myös 
sellaiseen vakuutuksen tai vakuuden muutok-
seen, jonka seurauksena tämän artiklan vaa-
timukset eivät enää täyty. 

7. Aluksen rekisterivaltio päättää todistuk-
sen myöntämisehdoista ja voimassaolosta tä-
män artiklan määräysten mukaisesti. 
 

8. Tämän yleissopimuksen määräysten ei 
katsota estävän sopimusvaltiota käyttämästä 
muilta valtioilta tai järjestöltä tai muilta kan-
sainvälisiltä järjestöiltä tämän yleissopimuk-
sen soveltamista varten saatuja tietoja, jotka 
koskevat vakuutuksen tai rahavakuuden anta-
jien taloudellista asemaa. Tällaisessa tapauk-
sessa sopimusvaltio, joka käyttää kyseisiä tie-
toja, ei vapaudu vastuusta, joka sillä on 2 
kohdan edellyttämän todistuksen myöntävänä 
valtiona. 

9. Sopimusvaltiot hyväksyvät toisen sopi-
musvaltion viranomaisten myöntämät tai 
vahvistamat todistukset tämän yleissopimuk-
sen soveltamistarkoituksessa ja katsovat ne 
yhtä päteviksi kuin niiden itsensä myöntämät 
tai vahvistamat todistukset, vaikka ne olisi 
myönnetty tai vahvistettu aluksille, joita ei 
ole rekisteröity sopimusvaltiossa. Sopimus-
valtio voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja 
todistuksen myöntävän tai vahvistavan valti-
on kanssa, jos se uskoo, että vakuutustodis-
tuksessa mainittu vakuutuksenantaja tai ta-
kuun antaja ei pysty taloudellisesti täyttämään 
tämän yleissopimuksen velvoitteita. 

10. Pilaantumisvahinkoja koskevat korva-
usvaatimukset voidaan esittää suoraan vakuu-
tuksenantajalle tai muulle henkilölle, joka on 
antanut rahavakuuden rekisteröidyn omistajan 
vastuusta pilaantumisvahingon korvaamises-
ta. Tällaisessa tapauksessa vastaaja voi vedo-
ta niihin seikkoihin, joihin myös aluksen 
omistaja olisi voinut vedota (ei kuitenkaan 
aluksen omistajan vararikkoon tai toiminnan 
lopettamiseen), mukaan luettuna 6 artiklan 
mukainen vastuun rajoittaminen. Vastaaja voi 
tämän lisäksi, vaikka aluksen omistajalla ei 
olisi oikeutta 6 artiklan mukaiseen vastuun 

three months have elapsed from the date on 
which notice of its termination is given to the 
authorities referred to in paragraph 5 of this 
Article, unless the certificate has been sur-
rendered to these authorities or a new certifi-
cate has been issued within the said period. 
The foregoing provisions shall similarly ap-
ply to any modification which results in the 
insurance or security no longer satisfying the 
requirements of this Article. 

7. The State of the ship's registry shall, sub-
ject to the provisions of this Article, deter-
mine the conditions of issue and validity of 
the certificate. 

8. Nothing in this Convention shall be con-
strued as preventing a State Party from rely-
ing on information obtained from other 
States or the Organisation or other interna-
tional organisations relating to the financial 
standing of providers of insurance or finan-
cial security for the purposes of this Conven-
tion. In such cases, the State Party relying on 
such information is not relieved of its respon-
sibility as a State issuing the certificate re-
quired by paragraph 2. 

9. Certificates issued or certified under the 
authority of a State Party shall be accepted 
by other States Parties for the purposes of 
this Convention and shall be regarded by ot-
her States Parties as having the same force as 
certificates issued or certified by them even if 
issued or certified in respect of a ship not 
registered in a State Party. A State Party may 
at any time request consultation with the is-
suing or certifying State should it believe that 
the insurer or guarantor named in the insur-
ance certificate is not financially capable of 
meeting the obligations imposed by this 
Convention. 

10. Any claim for compensation for pollu-
tion damage may be brought directly against 
the insurer or other person providing finan-
cial security for the registered owner's liabil-
ity for pollution damage. In such a case the 
defendant may invoke the defences (other 
than bankruptcy or winding up of the shi-
powner) which the shipowner would have 
been entitled to invoke, including limitation 
pursuant to Article 6. Furthermore, even if 
the shipowner is not entitled to limitation of 
liability according to Article 6, the defendant 
may limit liability to an amount equal to the 
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rajoittamiseen, rajoittaa vastuunsa määrään, 
joka vastaa 1 kohdan mukaisesti ylläpidettä-
vän vakuutuksen tai muun rahavakuuden 
määrää. Lisäksi vastaaja voi vedota siihen, et-
tä pilaantumisvahinko on johtunut aluksen 
omistajan tahallisesta teosta, mutta hän ei voi 
vedota muihin sellaisiin seikkoihin, joihin 
hän olisi voinut vedota aluksen omistajan 
häntä vastaan aloittamassa oikeudenkäynnis-
sä. Vastaajalla on kaikissa tapauksissa oikeus 
vaatia aluksen omistajan osallistumista oi-
keudenkäyntiin. 

11. Sopimusvaltio ei saa sallia sen lipun al-
la purjehtivan aluksen liikennöintiä, ellei sille 
ole myönnetty 2 tai 14 kohdan mukaista to-
distusta. 

12. Jollei tämän artiklan määräyksistä muu-
ta johdu, kunkin sopimusvaltion on kansalli-
sen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, 
että 1 kohdan vaatimusten mukainen vakuu-
tus tai muu vakuus on voimassa sellaisilla 
aluksilla, joiden bruttovetoisuus on yli 1000 
ja jotka tulevat sen alueella olevaan satamaan 
tai sen aluemerellä sijaitsevaan avomerilai-
tokseen tai lähtevät sieltä, riippumatta siitä, 
missä alukset on rekisteröity. 

13. Tämän artiklan 5 kohdan määräyksistä 
riippumatta sopimusvaltio voi ilmoittaa pää-
sihteerille, että 12 kohdan soveltamistarkoi-
tuksessa aluksilta ei vaadita 2 kohdan edellyt-
tämän todistuksen säilyttämistä aluksella eikä 
sen esittämistä aluksen tullessa jäsenvaltion 
alueella sijaitsevaan satamaan tai avomerilai-
tokseen tai lähtiessä sieltä, jos 2 kohdan edel-
lyttämän todistuksen myöntävä sopimusvaltio 
on ilmoittanut pääsihteerille pitävänsä yllä 
todistuksen olemassaolon osoittavaa sähköis-
tä rekisteriä, johon kaikilla sopimusvaltioilla 
on pääsy ja jonka avulla sopimusvaltiot voi-
vat täyttää 12 kohdan mukaiset velvoitteensa. 
 

14. Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta 
sopimusvaltion omistamaan alukseen, jonka 
osalta ei ole voimassa vakuutusta tai rahava-
kuutta, mutta aluksella on oltava todistus, 
jonka aluksen rekisterivaltion toimivaltainen 
viranomainen on myöntänyt ja jonka mukaan 
aluksen omistaa kyseinen valtio ja aluksen 
vastuu on katettu 1 kohdan mukaisesti mää-
rättyyn rajaan saakka. Todistuksen on oltava 
mahdollisimman suuressa määrin 2 kohdassa 
määrätyn mallin mukainen. 

amount of the insurance or other financial se-
curity required to be maintained in accor-
dance with paragraph 1. Moreover, the de-
fendant may invoke the defence that the pol-
lution damage resulted from the wilful mis-
conduct of the shipowner, but the defendant 
shall not invoke any other defence which the 
defendant might have been entitled to invoke 
in proceedings brought by the shipowner 
against the defendant. The defendant shall in 
any event have the right to require the shi-
powner to be joined in the proceedings. 

11. A State Party shall not permit a ship 
under its flag to which this Article applies to 
operate at any time, unless a certificate has 
been issued under paragraphs 2 or 14. 

12. Subject to the provisions of this Article, 
each State Party shall ensure, under its na-
tional law, that insurance or other security, to 
the extent specified in paragraph 1, is in force 
in respect of any ship having a gross tonnage 
greater than 1000, wherever registered, enter-
ing or leaving a port in its territory, or arriv-
ing at or leaving an offshore facility in its ter-
ritorial sea. 
 

13. Notwithstanding the provisions of para-
graph 5, a State Party may notify the Secre-
tary-General that, for the purposes of para-
graph 12, ships are not required to carry on 
board or to produce the certificate required 
by paragraph 2, when entering or leaving 
ports or arriving at or leaving from offshore 
facilities in its territory, provided that the 
State Party which issues the certificate re-
quired by paragraph 2 has notified the Secre-
tary-General that it maintains records in an 
electronic format, accessible to all States Par-
ties, attesting the existence of the certificate 
and enabling States Parties to discharge their 
obligations under paragraph 12. 

14. If insurance or other financial security 
is not maintained in respect of a ship owned 
by a State Party, the provisions of this Article 
relating thereto shall not be applicable to 
such ship, but the ship shall carry a certificate 
issued by the appropriate authority of the Sta-
te of the ship's registry stating that the ship is 
owned by that State and that the ship's liabil-
ity is covered within the limit prescribed in 
accordance with paragraph 1. Such a certifi-
cate shall follow as closely as possible the 
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15. Valtio voi tätä yleissopimusta ratifioi-

dessaan, hyväksyessään tai siihen liittyessään 
tai milloin tahansa sen jälkeen antaa selityk-
sen, jonka mukaan tätä artiklaa ei sovelleta 
aluksiin, joilla liikennöidään yksinomaan 
2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoite-
tulla tämän valtion alueella. 
 

8 artikla 

Määräajat 

Oikeus tämän yleissopimuksen mukaisiin 
korvauksiin lakkaa, jollei kannetta ole nostet-
tu kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jo-
na vahinko tapahtui. Kannetta ei kuitenkaan 
missään tapauksessa voida nostaa, jos vahin-
kotapahtumasta on kulunut yli kuusi vuotta. 
Jos vahinkotapahtuma muodostuu tapahtu-
masarjasta, kuuden vuoden aika lasketaan en-
simmäisen tapahtuman ajankohdasta. 
 
 

9 artikla 

Tuomioistuinten toimivalta 

1. Jos vahinkotapahtuma on aiheuttanut pi-
laantumisvahingon yhden tai useamman so-
pimusvaltion alueella, mukaan luettuna alue-
meri, tai 2 artiklan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetulla alueella taikka jos torjuntatoi-
menpiteisiin on ryhdytty pilaantumisvahingon 
torjumiseksi tai mahdollisimman vähiin saat-
tamiseksi sopimusvaltion alueella, mukaan 
luettuna aluemeri, tai edellä mainitussa ala-
kohdassa tarkoitetulla alueella, vahingonkor-
vausvaatimus aluksen omistajaa, vakuutuk-
senantajaa tai muuta aluksen omistajan vas-
tuun takaavaa henkilöä vastaan voidaan esit-
tää vain kyseisten sopimusvaltioiden tuomio-
istuimissa. 

2. Kullekin vastaajalle on kohtuullisessa 
ajassa ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti esite-
tystä vahingonkorvausvaatimuksesta. 

3. Kunkin sopimusvaltion on varmistettava, 
että sen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 
käsittelemään vahingonkorvausvaatimuksia 
tämän yleissopimuksen mukaisesti. 

model prescribed by paragraph 2. 
15. A State may, at the time of ratification, 

acceptance, approval of, or accession to this 
Convention, or at any time thereafter, declare 
that this Article does not apply to ships oper-
ating exclusively within the area of that State 
referred to in Article 2(a)(i). 
 
 

Article 8 

Time limits 

Rights to compensation under this Conven-
tion shall be extinguished unless an action is 
brought thereunder within three years from 
the date when the damage occurred. How-
ever, in no case shall an action be brought 
more than six years from the date of the inci-
dent which caused the damage. Where the 
incident consists of a series of occurrences, 
the six-year period shall run from the date of 
the first such occurrence. 
 

Article 9 

Jurisdiction 

1. Where an incident has caused pollution 
damage in the territory, including the territo-
rial sea, or in an area referred to in Article 
2(a)(ii) of one or more States Parties, or pre-
ventive measures have been taken to prevent 
or minimise pollution damage in such terri-
tory, including the territorial sea, or in such 
area, actions for compensation against the 
shipowner, insurer or other person providing 
security for the shipowner's liability may be 
brought only in the courts of any such States 
Parties. 
 
 
 

2. Reasonable notice of any action taken 
under paragraph 1 shall be given to each de-
fendant. 

3. Each State Party shall ensure that its 
courts have jurisdiction to entertain actions 
for compensation 
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10 artikla 

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano

1. Tuomio, joka on 9 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisen tuomioistuimen antama ja täy-
täntöönpanokelpoinen alkuperämaassa, jossa 
siihen ei enää voida hakea muutosta varsinai-
sin muutoksenhakukeinoin, on tunnustettava 
jokaisessa sopimusvaltiossa, paitsi jos 

a) tuomio on saatu petollisin keinoin; tai 
 

b) vastaajalle ei ole annettu kohtuullista ai-
kaa ja oikeudenmukaista mahdollisuutta val-
mistautua vastaamaan asiassa. 

2. Tuomio, joka on tunnustettu 1 kohdan 
mukaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen jo-
kaisessa sopimusvaltiossa heti kun sopimus-
valtion vaatimat muodollisuudet on täytetty. 
Muodollisuuksiin ei saa kuulua asian aineelli-
sen ratkaisun uusi tutkiminen. 
 

11 artikla 

Korvaamista koskeva lauseke 

Tämä yleissopimus korvaa voimassa olevat 
tai allekirjoittamista, ratifioimista tai liitty-
mistä varten avoinna olevat yleissopimukset 
sinä päivänä, jona tämä yleissopimus avataan 
allekirjoittamista varten, mutta ainoastaan sil-
tä osin kuin kyseiset yleissopimukset ovat ris-
tiriidassa sen kanssa. Tämän artiklan määrä-
ykset eivät kuitenkaan vaikuta sopimusvalti-
oiden velvoitteisiin, joita niillä on tämän 
yleissopimuksen ulkopuolisia valtioita koh-
taan muiden yleissopimusten perusteella. 
 

12 artikla 

Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen 
ja liittyminen 

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-
joittamista varten järjestön päämajassa 1 päi-
västä lokakuuta 2001 lähtien 30 päivään 
syyskuuta 2002 saakka, ja se on sen jälkeen 
avoinna liittymistä varten. 

2. Valtiot voivat ilmaista suostumuksensa 
tulla tämän yleissopimuksen sitomiksi: 

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis-

Article 10 

Recognition and enforcement 

1. Any judgement given by a court with ju-
risdiction in accordance with Article 9 which 
is enforceable in the State of origin where it 
is no longer subject to ordinary forms of re-
view, shall be recognised in any State Party, 
except: 

(a) where the judgement was obtained by 
fraud; or 

(b) where the defendant was not given rea-
sonable notice and a fair opportunity to pre-
sent his or her case. 

2. A judgement recognised under para-
graph 1 shall be enforceable in each State 
Party as soon as the formalities required in 
that State have been complied with. The for-
malities shall not permit the merits of the 
case to be reopened. 
 

Article 11 

Supersession clause 

This Convention shall supersede any Con-
vention in force or open for signature, ratifi-
cation or accession at the date on which this 
Convention is opened for signature, but only 
to the extent that such Convention would be 
in conflict with it; however, nothing in this 
Article shall affect the obligations of States 
Parties to States not party to this Convention 
arising under such Convention. 
 
 
 

Article 12 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1. This Convention shall be open for signa-
ture at the Headquarters of the Organisation 
from 1 October 2001 until 30 September 
2002 and shall thereafter remain open for ac-
cession. 

2. States may express their consent to be 
bound by this Convention by: 

(a) signature without reservation as to rati-



 N:o 4  
  

 

18 

tai hyväksymisvaraumaa; tai 
b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hy-

väksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen 
tai hyväksyminen; tai 

c) liittymällä siihen. 
3. Ratifioiminen, hyväksyminen tai liitty-

minen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva 
asiakirja pääsihteerin huostaan. 
 

4. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymis-
kirjan, joka talletetaan tähän yleissopimuk-
seen tehdyn, kaikkia sopimusvaltioita koske-
van muutoksen voimaantulon jälkeen tai ky-
seisiä sopimusvaltioita koskevan muutoksen 
voimaantulon edellyttämien kaikkien toimen-
piteiden jälkeen, katsotaan koskevan tätä 
yleissopimusta muutoksineen. 

fication, acceptance or approval; 
(b) signature subject to ratification, accep-

tance or approval followed by ratification, 
acceptance or approval; or 

(c) accession. 
3. Ratification, acceptance, approval or ac-

cession shall be effected by the deposit of an 
instrument to that effect with the Secretary-
General. 

4. Any instrument of ratification, accep-
tance, approval or accession deposited after 
the entry into force of an amendment to this 
Convention with respect to all existing State 
Parties, or after the completion of all meas-
ures required for the entry into force of the 
amendment with respect to those State Par-
ties shall be deemed to apply to this Conven-
tion as modified by the amendment. 

 
13 artikla 

Valtiot, joissa on useampi kuin yksi oikeusjär-
jestelmä 

1. Jos valtioon kuuluu kaksi tai useampia 
alueita, joilla sovelletaan eri oikeusjärjestel-
miä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa, se voi tämän yleissopi-
muksen allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai 
hyväksyessään tai siihen liittyessään antaa se-
lityksen, jonka mukaan tätä yleissopimusta 
sovelletaan kaikkiin sen alueisiin tai vain yh-
teen tai useampaan niistä, ja selitystä voidaan 
muuttaa antamalla milloin tahansa toinen seli-
tys. 

2. Tällaiset selitykset on ilmoitettava pää-
sihteerille, ja niissä on nimenomaisesti mai-
nittava alueet, joihin tätä yleissopimusta so-
velletaan. 

3. Selityksen antaneen sopimusvaltion osal-
ta: 

a) tämän yleissopimuksen 1 artiklan 4 koh-
dan "rekisteröidyn omistajan" määritelmän 
sisältämien valtiota koskevien viittausten kat-
sotaan olevan viittauksia edellä tarkoitettuihin 
alueisiin; 

b) pakolliseen vakuutustodistukseen liitty-
viä aluksen rekisteröintivaltiota ja todistuksen 
myöntävää tai vahvistavaa valtiota koskevien 
viittausten katsotaan olevan viittauksia aluee-
seen, jolla alus on rekisteröity ja joka myön-
tää tai vahvistaa todistuksen; 

Article 13 

States with more than one system of law 

 
1. If a State has two or more territorial 

units in which different systems of law are 
applicable in relation to matters dealt with in 
this Convention, it may at the time of signa-
ture, ratification, acceptance, approval or ac-
cession declare that this Convention shall ex-
tend to all its territorial units or only to one 
or more of them and may modify this decla-
ration by submitting another declaration at 
any time. 
 

2. Any such declaration shall be notified to 
the Secretary-General and shall state ex-
pressly the territorial units to which this 
Convention applies. 

3. In relation to a State Party which has 
made such a declaration: 

(a) in the definition of "registered owner" 
in Article 1(4), references to a State shall be 
construed as references to such a territorial 
unit; 
 

(b) references to the State of a ship's regis-
try and, in relation to a compulsory insurance 
certificate, to the issuing or certifying State, 
shall be construed as referring to the territo-
rial unit respectively in which the ship is reg-
istered and which issues or certifies the cer-
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c) tämän yleissopimuksen sisältämien kan-

sallisen lainsäädännön vaatimuksia koskevien 
viittausten katsotaan olevan viittauksia edellä 
tarkoitettujen alueiden lainsäädännön vaati-
muksiin; ja 

d) tämän yleissopimuksen 9 ja 10 artiklan 
sisältämiä tuomioistuimia ja sopimusvaltiois-
sa tunnustettavia tuomioita koskevien viitta-
usten katsotaan olevan viittauksia edellä tar-
koitettujen alueiden tuomioistuimiin ja kysei-
sillä alueilla tunnustettaviin tuomioihin. 
 

14 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan vuo-
den kuluttua siitä päivästä, jona kahdeksan-
toista valtiota, mukaan luettuina viisi valtiota, 
joista kunkin alusten yhteenlaskettu bruttove-
toisuus on vähintään 1 miljoona, on joko al-
lekirjoittanut sen ilman ratifioimis- tai hyväk-
symisvaraumaa tai on tallettanut ratifioimis-, 
hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa pääsih-
teerin huostaan. 

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai 
hyväksyy tämän yleissopimuksen tai liittyy 
siihen sen jälkeen, kun 1 kappaleen mukaiset 
edellytykset sen voimaantulolle ovat täytty-
neet, yleissopimus tulee voimaan kolmen 
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona valtio 
on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai 
liittymiskirjansa. 
 

15 artikla 

Irtisanominen 

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleis-
sopimuksen milloin tahansa sen jälkeen, kun 
yleissopimus on tullut voimaan kyseisen val-
tion osalta. 

2. Irtisanominen tapahtuu tallettamalla sitä 
koskeva asiakirja pääsihteerin huostaan. 
 

3. Irtisanominen tulee voimaan vuoden ku-
luttua irtisanomisasiakirjan tallettamisesta 
pääsihteerin huostaan tai irtisanomisasiakir-
jassa määritellyn pidemmän ajan kuluttua. 
 
 

tificate; 
(c) references in this Convention to the re-

quirements of national law shall be construed 
as references to the requirements of the law 
of the relevant territorial unit; and 
 

(d) references in Articles 9 and 10 to 
courts, and to judgements which must be 
recognised in States Parties, shall be con-
strued as references respectively to courts of, 
and to judgements which must be recognised 
in, the relevant territorial unit. 
 

Article 14 

Entry into force 

1. This Convention shall enter into force 
one year following the date on which eight-
een States, including five States each with 
ships whose combined gross tonnage is not 
less than 1 million, have either signed it 
without reservation as to ratification, accep-
tance or approval or have deposited instru-
ments of ratification, acceptance, approval or 
accession with the Secretary-General. 

2. For any State which ratifies, accepts, ap-
proves or accedes to it after the conditions in 
paragraph 1 for entry into force have been 
met, this Convention shall enter into force 
three months after the date of deposit by such 
State of the appropriate instrument. 
 
 
 

Article 15 

Denunciation 

1. This Convention may be denounced by 
any State Party at any time after the date on 
which this Convention comes into force for 
that State. 

2. Denunciation shall be effected by the 
deposit of an instrument with the Secretary-
General. 

3. A denunciation shall take effect one 
year, or such longer period as may be speci-
fied in the instrument of denunciation, after 
its deposit with the Secretary-General. 
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16 artikla 

Tarkistaminen ja muuttaminen 

1. Järjestö voi kutsua koolle konferenssin 
tämän yleissopimuksen tarkistamista tai 
muuttamista varten. 

2. Järjestön on kutsuttava koolle sopimus-
valtioiden konferenssi tämän yleissopimuksen 
tarkistamista tai muuttamista varten, jos vä-
hintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista sitä 
pyytää. 
 

17 artikla 

Tallettaja 

1. Tämä yleissopimus talletetaan pääsihtee-
rin huostaan. 

2. Pääsihteeri 
a) ilmoittaa kaikille tämän yleissopimuksen 

allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valti-
oille 

i) jokaisesta uudesta allekirjoittamisesta tai 
asiakirjan tallettamisesta päivämäärineen; 

ii) tämän yleissopimuksen voimaantulopäi-
västä; 

iii) jokaisesta tämän yleissopimuksen irti-
sanomiskirjan tallettamisesta päivämäärineen 
sekä päivämäärästä, jona irtisanominen tulee 
voimaan; ja 

iv) muista tämän yleissopimuksen nojalla 
annetuista selityksistä ja ilmoituksista; 

b) toimittaa tämän yleissopimuksen oikeak-
si todistetut jäljennökset kaikille sopimusval-
tioille ja kaikille tähän yleissopimukseen liit-
tyville valtioille. 
 

18 artikla 

Toimittaminen Yhdistyneille Kansakunnille 

Tämän yleissopimuksen tultua voimaan 
pääsihteeri toimittaa sen tekstin Yhdistynei-
den Kansakuntien sihteeristöön rekisteröintiä 
ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansa-
kuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. 
 
 
 
 
 

Article 16 

Revision or amendment 

1. A conference for the purpose of revising 
or amending this Convention may be con-
vened by the Organisation. 

2. The Organisation shall convene a con-
ference of the States Parties for revising or 
amending this Convention at the request of 
not less than one-third of the States Parties. 
 
 

Article 17 

Depositary 

1. This Convention shall be deposited with 
the Secretary-General. 

2. The Secretary-General shall: 
(a) inform all States which have signed or 

acceded to this Convention of: 
 

(i) each new signature or deposit of instru-
ment together with the date thereof; 

(ii) the date of entry into force of this Con-
vention; 

(iii) the deposit of any instrument of de-
nunciation of this Convention together with 
the date of the deposit and the date on which 
the denunciation takes effect; and 

(iv) other declarations and notifications 
made under this Convention. 

(b) transmit certified true copies of this 
Convention to all Signatory States and to all 
States which accede to this Convention. 
 

Article 18 

Transmission to United Nations 

As soon as this Convention comes into 
force, the text shall be transmitted by the 
Secretary-General to the Secretariat of the 
United Nations for registration and publica-
tion in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 
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19 artikla 

Kielet 

Tämä yleissopimus on tehty yhtenä arabi-
an -, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- 
ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, 
jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimai-
nen. 

TEHTY LONTOOSSA 23 päivänä maalis-
kuuta vuonna kaksituhattayksi. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet 
hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuut-
tamina ovat allekirjoittaneet tämän yleisso-
pimuksen. 

Article 19 

Languages 

This Convention is established in a single 
original in the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish languages, each 
text being equally authentic. 

 
DONE AT LONDON this twenty-third day 

of March, two thousand and one. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned 

being duly authorised by their respective Go-
vernments for that purpose have signed this 
Convention. 
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LIITE 
TODISTUS VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA, JOKA KOSKEE ALUYKSEN 

POLTTOAINEEN AIHEUTTAMASTA PILAANTUMISVAHINGOSTA JOHTUVAA SIVIILIOIKEU-

DELLISTA VASTUUTA 

Annettu aluksen polttoaineen aiheuttaman pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta 

tehdyn vuoden 2001 kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan määräysten mukaisesti 

 
 

Aluksen nimi  

 

Numero- tai  

kirjaintunnus 
Aluksen IMO-

tunnistenumero 

 

Rekisteröintisatama Rekisteröidyn omistajan nimi 

ja päätoimipaikan täydellinen 

osoite 

     

 
Täten todistetaan, että edellä mainitun aluksen osalta on voimassa aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaan-

tumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn vuoden 2001 kansainvälisen yleissopimuk-

sen 7 artiklan vaatimukset täyttävä vakuutus tai muu rahavakuus. 

 

Vakuuden tyyppi……………………………………………………………………………………………….. 

 

Vakuuden kesto………………………………………………………………………………………………… 

 

Vakuutuksenantajan (-antajien) ja/tai takaajan (takaajien) nimi ja osoite 

 

Nimi……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoite…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tämän todistuksen voimassaolo päättyy………………………………………………………………………... 

 

Todistuksen myöntänyt tai vahvistanut………………………………………………………:n hallitus 

(valtion täydellinen nimi) 

 

TAI 

Seuraavaa tekstiä käytetään, kun valtio soveltaa 7 artiklan 3 kappaletta: 
 
Tämän todistuksen myöntää………………………………………………………………………………….. 

(valtion täydellinen nimi) 

 
hallituksen antamin valtuuksin……………………………………………………………………………….. 

(laitoksen tai elimen nimi) 

 
 
……………………………………………….. ………………………………….. 
 (Paikka)    (Aika) 

 
 
 ………………………………………………………………………. 
 (Todistuksen myöntävän tai vahvistavan virkamiehen allekirjoitus ja virka-asema) 
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Selityksiä 

1. Valtion nimeen voidaan halutessa liittää maininta sen maan toimivaltaisesta viranomaisesta, jossa todistus 

on myönnetty. 

2. Jos vakuuden kokonaismäärä on peräisin useammasta kuin yhdestä lähteestä, kunkin osuus on mainittava 

erikseen. 

3. Jos vakuus annetaan useammassa kuin yhdessä muodossa, nämä on eriteltävä. 

4. Kohdassa ”vakuuden kestoaika” on mainittava myös vakuuden voimassaolon alkamispäivä 

5. Kohdassa vakuutuksenantajan (-antajien) ja/tai takaajan (takaajien) ”osoite” on mainittava vakuutuksenan-

tajan (-antajien) ja/tai takaajan (takaajien) päätoimipaikka. Myös toimipaikka, jossa vakuutus tai muu vakuus 

annetaan, on tarvittaessa mainittava. 
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ANNEX 

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY 

IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE 

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil Liability for 

Bunker Oil Pollution Damage, 2001 

 

Name of Ship  

 

Distinctive  

Number or letters 

IMO Ship 

Identification 

Number  

 

Port of  

Registry 

Name and full address of the  

principal place of business of the 

registered owner. 

     

 

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other finan-

cial security satisfying the requirements of article 7 of the International Convention on Civil Liability for 

Bunker Oil Pollution Damage, 2001.  

Type of Security................................................................................................................................................ 

Duration of Security.......................................................................................................................................... 

Name and address of the insurer(s)and/or guarantor(s) 

Name.................................................................................................................................................................. 

Address .............................................................................................................................................................. 

This certificate is valid until................................................................................................................................ 

Issued or certified by the Government of .......................................................................................................... 

(Full designation of the State)  

OR  

The following text should be used when a State Party avails itself of article 7(3)  

The present certificate is issued under the authority of the Government of………………………… 
     (Full designation of the State) 

 

by……………………………………………………………………………………………………. 
   (name of institution or organisation) 

 

At………………………………………………..    On……………………………………………… 
  (Place)   (Date) 

 

 

 

 

..................................................................................

Signature and Title of issuing or certifying official)  
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Explanatory Notes:  

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public au-

thority of the country where the Certificate is issued.  

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of 

each of them should be indicated.  

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.  

4. The entry “Duration of Security” must stipulate the date on which such security takes effect.  

5. The entry “Address” of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place 

of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the insurance or 

other security is established shall be indicated. 
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