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Valtioneuvoston asetus

70/2017

matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan
yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merilain
muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain

voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään matkustajien ja matkatavaroiden kuljettami-
sesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (248/2017) 2 §:n,
merilain muuttamisesta annetun lain (249/2017) voimaantulosäännöksen sekä valmismatkalain
24 §:n muuttamisesta annetun lain (250/2017) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §
Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan

yleissopimuksen Lontoossa 1 päivänä marraskuuta 2002 tehty pöytäkirja tulee voimaan 5
päivänä syyskuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti

5 päivänä toukokuuta 2017. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön
pääsihteerin huostaan 5 päivänä kesäkuuta 2017.

2 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Seuraavat lait tulevat voimaan 5 päivänä syyskuuta 2017:
1) matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan

yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (248/2017);
2) merilain muuttamisesta annettu laki (249/2017);
3) valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annettu laki (250/2017).

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Hallitusneuvos Tiina Ranne
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Sopimusteksti 

 
 
 
 
(SUOMENNOS) 

 
MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROI-
DEN KULJETTAMISESTA MERITSE  
VUONNA 1974 TEHDYN ATEENAN 
YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2002  
PÖYTÄKIRJA 
 

PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS 
CONVENTION RELATING TO THE 
CARRIAGE OF PASSENGERS AND 
THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974  

 
 
Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka The States Parties to this Protocol, 

 
OTTAVAT HUOMIOON, että matkustaji-

en ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
13 päivänä joulukuuta 1974 Ateenassa tehtyä 
Ateenan yleissopimusta olisi tarkistettava, 
jotta voidaan korottaa korvauksien tasoa, ot-
taa käyttöön ankara vastuu, vahvistaa yksin-
kertaistettu menettely enimmäismäärien tar-
kistamista varten ja taata pakollinen vakuu-
tussuoja matkustajien hyväksi, 
 

CONSIDERING that it is desirable to 
revise the Athens Convention relating to 
the Carriage of Passengers and their Lug-
gage by Sea, done at Athens on 13 De-
cember 1974, to provide for enhanced com-
pensation, to introduce strict liability, to  es-
tablish a simplified procedure for updating 
the limitation amounts, and to ensure 
compulsory insurance for the  benefit of 
passengers, 

 
PALAUTTAVAT MIELEEN, että yleisso-

pimuksen vuoden 1976 pöytäkirjalla otettiin 
käyttöön laskentayksikkönä erityisnosto-
oikeus kultafrangin sijaan, 
 

RECALLING that the 1976 Protocol to the 
Convention introduces the Special Drawing 
Right as the Unit of Account in place of the 
gold franc, 

 
PANEVAT MERKILLE, että yleissopi-

muksen vuoden 1990 pöytäkirja, jolla korote-
taan korvauksia ja yksinkertaistetaan enim-
mäismäärien tarkistamismenettelyä, ei ole 
tullut voimaan, 
 

HAVING NOTED that the 1990 Protocol to 
the Convention, which provides for enhanced 
compensation and a simplified procedure for 
updating the limitation amounts, has not en-
tered into force, 

 
OVAT SOPINEET seuraavaa: 

 
HAVE AGREED as follows: 
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1 ARTIKLA 

 
Tässä pöytäkirjassa:  
 

1. 'Yleissopimuksella' tarkoitetaan matkus-
tajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta me-
ritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopi-
muksen tekstiä. 

2. 'Järjestöllä' tarkoitetaan Kansainvälistä 
merenkulkujärjestöä. 

3. 'Pääsihteerillä' tarkoitetaan järjestön pää-
sihteeriä. 
 
 

2 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 1 artiklan 1 koh-
ta seuraavasti: 
 

"1. a) 'rahdinkuljettajalla' tarkoitetaan hen-
kilöä, joka tekee kuljetussopimuksen tai jon-
ka puolesta se tehdään, riippumatta siitä, suo-
rittaako kuljetuksen tosiasiallisesti kyseinen 
henkilö vai alirahdinkuljettaja, 

b) 'alirahdinkuljettajalla' tarkoitetaan henki-
löä (muuta kuin rahdinkuljettajaa), joka aluk-
sen omistajan, rahdinantajan tai laivanisän-
nän ominaisuudessa tosiasiallisesti suorittaa 
kuljetuksen kokonaan tai osittain; ja  

c) 'rahdinkuljettajalla, joka tosiasiallisesti 
suorittaa kuljetuksen kokonaan tai osittain' 
tarkoitetaan alirahdinkuljettajaa tai, jos rah-
dinkuljettaja tosiasiallisesti suorittaa kulje-
tuksen, rahdinkuljettajaa." 
 
 

3 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 1 artiklan 10 
kohta seuraavasti: 
 

"10. "Järjestöllä" tarkoitetaan Kansainvälis-
tä merenkulkujärjestöä." 

 
2. Lisätään yleissopimuksen 1 artiklan 11 
kohdaksi seuraava teksti: 
 

"11. "Pääsihteerillä" tarkoitetaan järjestön 
pääsihteeriä." 
 
 

 
ARTICLE 1  

 
For the purposes of this Protocol: 
 

 1 "Convention" means the text of the Ath-
ens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea, 1974. 

 2 "Organization" means the International 
Maritime Organization. 

 3 "Secretary-General" means the Secre-
tary-General of the Organization. 
 
 
 

ARTICLE 2 
 
Article 1, paragraph 1 of the Convention is 
replaced by the following text: 
 

1 (a) "carrier" means a person by or on be-
half of whom a contract of carriage has been 
concluded, whether the carriage is actually 
performed by that person or by a performing 
carrier; 

(b) "performing carrier" means a person 
other than the carrier, being the owner, char-
terer or operator of a ship, who actually per-
forms the whole or a part of the carriage; and 
 

(c) "carrier who actually performs the 
whole or a part of the carriage" means the 
performing carrier, or, in so far as the carrier 
actually performs the carriage, the carrier.  
 
 
 

ARTICLE 3 
 
1 Article 1, paragraph 10 of the Convention 
is replaced by the following: 
 

10 "Organization" means the International 
Maritime Organization. 

 
2 The following text is added as Article 1, 
paragraph 11, of the Convention: 
 

11 "Secretary-General" means the Secre-
tary-General of the Organization. 
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4 ARTIKLA 

 
Korvataan yleissopimuksen 3 artikla seuraa-
vasti: 

"3 artikla  

Rahdinkuljettajan vastuu 

1. Rahdinkuljettajan vastuu merionnetto-
muuden aiheuttaman matkustajan kuoleman-
tapauksen tai henkilövahingon aiheuttamasta 
menetyksestä on enintään 250 000 lasken-
tayksikköä matkustajaa kohti kussakin erilli-
sessä tapauksessa, jollei rahdinkuljettaja näy-
tä toteen, että tapahtuma  
 

a) on aiheutunut sotaan, vihollisuuteen, si-
sällissotaan tai kapinaan liittyneestä teosta tai 
poikkeuksellisesta, väistämättömästä ja yli-
voimaisesta luonnonilmiöstä; tai 

b) on kokonaan aiheutunut kolmannen osa-
puolen teosta tai laiminlyönnistä, jonka tar-
koituksena on ollut tapahtuman aiheuttami-
nen.  

Jos ja siltä osin kuin menetys ylittää edellä 
mainitun enimmäismäärän, rahdinkuljettaja 
vastaa menetyksestä enemmälti, jollei rah-
dinkuljettaja osoita, ettei menetyksen aiheut-
tanut tapahtuma johtunut rahdinkuljettajan 
tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. 

2. Jos matkustajan kuolemantapaus tai 
henkilövahinko ei johdu merionnettomuudes-
ta, rahdinkuljettaja vastaa kyseisen kuole-
mantapauksen tai henkilövahingon seurauk-
sena kärsitystä menetyksestä, jos menetyksen 
aiheuttanut tapahtuma johtui rahdinkuljetta-
jan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Tuot-
tamusta tai laiminlyöntiä koskeva todistus-
taakka on kantajalla. 

3. Rahdinkuljettaja vastaa käsimatkatava-
ran menetyksen tai vahingoittumisen seura-
uksena kärsitystä menetyksestä, jos menetyk-
sen aiheuttanut tapahtuma johtui rahdinkul-
jettajan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. 
Jos menetyksen on aiheuttanut merionnetto-
muus, menetyksen oletetaan johtuneen lii-
kenteenharjoittajan tuottamuksesta tai laimin-
lyönnistä. 

4. Rahdinkuljettaja vastaa muun matkata-
varan kuin käsimatkatavaran menetyksen tai 
vahingoittumisen seurauksena kärsitystä me-

ARTICLE 4 
 
Article 3 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 3 

Liability of the carrier 

1 For the loss suffered as a result of the 
death of or personal injury to a passenger 
caused by a shipping incident, the carrier 
shall be liable to the extent that such loss in 
respect of that passenger on each distinct oc-
casion does not exceed 250,000 units of ac-
count, unless the carrier proves that the inci-
dent: 

(a) resulted from an act of war, hostilities, 
civil war, insurrection or a natural phenome-
non of an exceptional, inevitable and irre-
sistible character; or 

(b) was wholly caused by an act or omis-
sion done with the intent to cause the inci-
dent by a third party. 

 
If and to the extent that the loss exceeds the 

above limit, the carrier shall be further liable 
unless the carrier proves that the incident 
which caused the loss occurred without the 
fault or neglect of the carrier. 

 
2 For the loss suffered as a result of the 

death of or personal injury to a passenger not 
caused by a shipping incident, the carrier 
shall be liable if the incident which caused 
the loss was due to the fault or neglect of the 
carrier. The burden of proving fault or ne-
glect shall lie with the claimant. 

 
 
3 For the loss suffered as a result of the 

loss of or damage to cabin luggage, the car-
rier shall be liable if the incident which 
caused the loss was due to the fault or neglect 
of the carrier. The fault or neglect of the car-
rier shall be presumed for loss caused by a 
shipping incident. 
 
 

4 For the loss suffered as a result of the 
loss of or damage to luggage other than cabin  
luggage, the carrier shall be liable unless the 



 70/2017  
  

 

 5  
 
 

 

netyksestä, jollei rahdinkuljettaja näytä to-
teen, että menetyksen aiheuttanut tapahtuma 
ei johtunut rahdinkuljettajan tuottamuksesta 
tai laiminlyönnistä. 

5. Tässä artiklassa: 
a) 'merionnettomuudella' tarkoitetaan aluk-

sen haaksirikkoa, kaatumista, yhteentörmäys-
tä tai karilleajoa taikka räjähdystä, tulipaloa 
tai aluksessa olevaa vikaa;  

b) 'rahdinkuljettajan tuottamus tai laimin-
lyönti' käsittää rahdinkuljettajan palvelukses-
sa olevien henkilöiden tuottamuksen tai lai-
minlyönnin työtehtävien puitteissa; 

c) 'aluksessa olevalla vialla' tarkoitetaan 
mitä tahansa toimintahäiriötä, epäkuntoisuut-
ta tai sovellettavien turvallisuusmääräysten 
laiminlyöntiä missä tahansa aluksen tai sen 
laitteiden osassa, kun sitä käytetään matkus-
tajien pelastautumiseen, evakuointiin, aluk-
selle nousuun ja maihinmenoon; tai aluksen 
käyttövoimaan, ohjaamiseen, turvalliseen na-
vigointiin, kiinnitykseen, ankkurointiin, kiin-
nitys- tai ankkuripaikkaan saapumiseen tai 
siitä lähtemiseen taikka vuodon jälkeiseen 
vaurioiden tarkistamiseen; tai hengenpelas-
tusvarusteiden käyttöönottoon; ja 

d) 'menetys' ei käsitä rankaisuksi tuomitta-
via tai varoittavia vahingonkorvauksia.  

6. Rahdinkuljettajan tämän artiklan mukai-
nen vastuu rajoittuu ainoastaan menetykseen, 
joka johtuu kuljetuksen aikana sattuneesta 
tapahtumasta. Todistustaakka siitä, että me-
netyksen aiheuttanut tapahtuma sattui kulje-
tuksen aikana, sekä menetyksen laajuudesta 
on kantajalla. 

7. Tämän yleissopimuksen määräykset ei-
vät rajoita rahdinkuljettajan takautumisoike-
utta kolmatta osapuolta kohtaan eivätkä vas-
taamista vedoten vahinkoa kärsineen myötä-
vaikutukseen tämän yleissopimuksen 6 artik-
lan mukaisesti. Tämän artiklan määräykset 
eivät rajoita tämän yleissopimuksen 7 ja 8 ar-
tiklan mukaista rajoitusoikeutta.  

8. Osapuolen tuottamusta tai laiminlyöntiä 
koskevat olettamat tai todistustaakan asetta-
minen osapuolelle eivät estä ottamasta huo-
mioon todisteita kyseisen osapuolen eduksi." 
 
 
 
 
 

carrier proves that the incident which caused 
the loss occurred without the fault or neglect 
of the carrier. 
 

5 For the purposes of this Article: 
(a) "shipping incident" means shipwreck, 

capsizing, collision or stranding of the ship, 
explosion or fire in the ship, or defect in the 
ship; 

(b) "fault or neglect of the carrier" includes 
the fault or neglect of the servants of the car-
rier, acting within the scope of their em-
ployment; 

(c) "defect in the ship" means any malfunc-
tion, failure or non-compliance with applica-
ble safety regulations in respect of any part 
of the ship or its equipment when used for 
the escape, evacuation, embarkation and dis-
embarkation of passengers; or when used for 
the propulsion, steering, safe navigation, 
mooring, anchoring, arriving at or leaving 
berth or anchorage, or damage control after  
flooding; or when used for the launching of 
life saving appliances; and 
 
 

(d) "loss" shall not include punitive or ex-
emplary damages. 

6 The liability of the carrier under this Ar-
ticle only relates to loss arising from inci-
dents that occurred in the course of the car-
riage. The burden of proving that the incident 
which caused the loss occurred in the course 
of the carriage, and the extent of the loss, 
shall lie with the claimant. 

7 Nothing in this Convention shall preju-
dice any right of recourse of the carrier 
against any third party, or the defence of con-
tributory negligence under Article 6 of this 
Convention.  Nothing in this Article shall 
prejudice any right of limitation under Arti-
cles 7 or 8 of this Convention. 
 

8 Presumptions of fault or neglect of a par-
ty or the allocation of the burden of proof to 
a party shall not prevent evidence in favour 
of that party from being considered. 
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5 ARTIKLA 
 
Lisätään yleissopimuksen 4 a artiklaksi seu-
raava teksti:  

"4 a artikla  

Pakollinen vakuutus 

1. Kun matkustajia kuljetetaan sopimusval-
tiossa rekisteröidyllä aluksella, jolla on lupa 
kuljettaa yli kaksitoista matkustajaa, ja tätä 
yleissopimusta sovelletaan, jokaisella rah-
dinkuljettajalla, joka tosiasiallisesti suorittaa 
kuljetuksen kokonaan tai osittain, on oltava 
vakuutus tai muu rahavakuus, kuten pankin 
tai vastaavan rahoituslaitoksen takaus, joka 
kattaa tähän yleissopimukseen perustuvan 
korvausvastuun matkustajien kuolemantapa-
uksen ja henkilövahingon varalta. Pakollisen 
vakuutuksen tai muun rahavakuuden on olta-
va vähintään 250 000 laskentayksikköä mat-
kustajaa kohti kussakin erillisessä tapaukses-
sa. 

2. Jokaiselle alukselle on myönnettävä to-
distus, jolla osoitetaan, että vakuutus tai muu 
rahavakuus on voimassa tämän yleissopi-
muksen määräysten mukaisesti, sen jälkeen, 
kun sopimusvaltion toimivaltainen viran-
omainen on todennut, että 1 kohdan vaati-
muksia on noudatettu. Sopimusvaltiossa re-
kisteröidylle alukselle tällaisen todistuksen 
myöntää tai vahvistaa rekisteröintivaltion 
toimivaltainen viranomainen, ja alukselle, jo-
ta ei ole rekisteröity missään sopimusvaltios-
sa, todistuksen voi myöntää tai vahvistaa 
minkä tahansa sopimusvaltion toimivaltainen 
viranomainen. Todistuksen on oltava tämän 
yleissopimuksen liitteessä olevan mallin mu-
kainen, ja siinä on oltava seuraavat tiedot: 

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

b) rahdinkuljettajan, joka tosiasiallisesti 
suorittaa kuljetuksen kokonaan tai osittain, 
nimi ja päätoimipaikka; 

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

kuuden antajan nimi ja päätoimipaikka sekä 
tarvittaessa se toimipaikka, jossa vakuutus tai 
muu rahavakuus on annettu; ja 
 

f) todistuksen voimassaoloaika, joka ei saa 

ARTICLE 5 
 
The following text is added as Article 4bis of 
the Convention: 

Article 4bis 

Compulsory insurance 

1 When passengers are carried on board a 
ship registered in a State Party that is li-
censed to carry more than twelve passengers, 
and this Convention applies, any carrier who 
actually performs the whole or a part of the 
carriage shall maintain insurance or other fi-
nancial security, such as the guarantee of a 
bank or similar financial institution, to cover 
liability under this Convention in respect of 
the death of and personal injury to passen-
gers. The limit of the compulsory insurance 
or other financial security shall not be less 
than 250,000 units of account per passenger 
on each distinct occasion. 
 

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 Convention 
and shall contain the following particulars: 

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

(b) name and principal place of business of 
the carrier who actually performs the whole 
or a part of the carriage; 

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

insurer or other person providing financial 
security and, where appropriate, place of 
business where the insurance or other finan-
cial security is established; and 

(f) period of validity of the certificate, 
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ylittää vakuutuksen tai muun rahavakuuden 
voimassaoloaikaa. 
 

3. a) Sopimusvaltio voi valtuuttaa tunnus-
tamansa laitoksen tai elimen myöntämään to-
distuksen. Kyseisen laitoksen tai elimen on 
ilmoitettava tälle sopimusvaltiolle todistusten 
antamisesta. Sopimusvaltio takaa kaikissa ta-
pauksissa täysin näin myönnetyn todistuksen 
täydellisyyden ja oikeellisuuden ja sitoutuu 
varmistamaan tämän velvoitteen 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 kohdan 
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 virallisilla kie-
lillä. Jos käytettävä kieli ei ole englanti, rans-
ka tai espanja, tekstiin on liitettävä käännös 
jollekin näistä kielistä, ja valtion niin päättä-
essä valtion virallinen kieli voidaan jättää 
pois. 

5. Todistusta on säilytettävä aluksella, ja 
sen jäljennös on talletettava aluksen rekiste-
röineen viranomaisen huostaan tai, jos alusta 
ei ole rekisteröity sopimusvaltiossa, sen val-
tion viranomaisen huostaan, joka myöntää tai 
vahvistaa todistuksen. 

6. Vakuutus tai muu rahavakuus ei täytä 
tämän artiklan vaatimuksia, jos sen voimas-
saolo voi muista syistä kuin todistuksessa 
määritetyn vakuutuksen tai vakuuden voi-
massaoloajan päättymisen vuoksi päättyä en-
nen kuin kolme kuukautta on kulunut siitä 

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

3 (a) A State Party may authorize an insti-
tution or an Organization recognised by it to 
issue the certificate.  Such institution or or-
ganization shall inform that State of the issue 
of each certificate. In all cases, the State Par-
ty shall fully guarantee the completeness and 
accuracy of the certificate so issued, and 
shall undertake to ensure the necessary ar-
rangements to satisfy 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 organization 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 from 
which notification to that effect was given to 
the Secretary-General. 

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

4 The certificate shall be in the official lan-
guage 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 authority of the 
State 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, 
before three months have elapsed from the 
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päivästä, jona sen päättymisestä ilmoitetaan 5 
kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, ellei 
todistusta ole toimitettu kyseisille viranomai-
sille tai ellei uutta todistusta ole myönnetty 
kyseisen ajanjakson kuluessa. Edellä olevia 
määräyksiä sovelletaan myös sellaiseen va-
kuutuksen tai muun rahavakuuden muutok-
seen, jonka seurauksena tämän artiklan vaa-
timukset eivät enää täyty. 

7. Aluksen rekisterivaltio päättää todistuk-
sen myöntämisehdoista ja voimassaolosta 
tämän 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 muun rahavakuu-
den antajien taloudellista asemaa. Tällaisessa 
tapauksessa sopimusvaltio, joka käyttää ky-
seisiä tietoja, ei vapaudu vastuusta, joka sillä 
on todistuksen myöntävänä valtiona. 
 

9. Sopimusvaltiot hyväksyvät toisen sopi-
musvaltion viranomaisten myöntämät tai 
vahvistamat todistukset tätä yleissopimusta 
sovellettaessa ja katsovat ne yhtä päteviksi 
kuin niiden itsensä myöntämät tai vahvista-
mat todistukset, vaikka ne olisi myönnetty tai 
vahvistettu aluksille, joita ei ole rekisteröity 
sopimusvaltiossa. Sopimusvaltio voi milloin 
tahansa pyytää neuvotteluja todistuksen 
myöntävän tai varmentavan valtion kanssa, 
jos se uskoo, että vakuutustodistuksessa mai-
nittu vakuutuksenantaja tai takaaja ei pysty 
taloudellisesti täyttämään tämän yleissopi-
muksen velvoitteita. 

10. Korvausvaatimukset, jotka vakuutus tai 
muu rahavakuus kattaa tämän artiklan mu-
kaisesti, voidaan esittää suoraan vakuutuk-
senantajalle tai muulle henkilölle, joka on an-
tanut rahavakuuden. Tällöin vakuutuksenan-
tajan tai muun rahavakuuden antaneen henki-
lön vastuu rajoittuu 1 kohdassa vahvistettuun 
määrään, vaikka rahdinkuljettajalla tai ali-
rahdinkuljettajalla ei olisi oikeutta vastuun 
rajoittamiseen. Vastaaja voi myös vedota nii-
hin seikkoihin, joihin 1 kohdassa tarkoitettu 
rahdinkuljettaja olisi voinut vedota tämän 
yleissopimuksen mukaisesti, ei kuitenkaan 
konkurssiin tai toiminnan lopettamiseen. Li-

date on which notice of its termination is 
given to the authorities referred to in para-
graph 5, 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 other financial security no long-
er 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 Organization or other interna-
tional organizations relating to the financial 
standing of providers of insurance or other 
financial security for the purposes of this 
Convention. In such cases, the State Party re-
lying on such information is not relieved of 
its responsibility as a State issuing the certifi-
cate. 

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 
other 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 
issuing or certifying State should it believe 
that the insurer or guarantor named in the in-
surance certificate is not financially capable 
of meeting the obligations imposed by this 
Convention. 

10 Any claim for compensation covered by 
insurance or other financial security pursuant 
to this Article may be brought directly 
against the insurer or other person providing 
financial security. In such case, the amount 
set out in paragraph 1 applies as the limit of 
liability of the insurer or other person provid-
ing financial security, even if the carrier or 
the performing carrier is not entitled to limi-
tation of liability. The defendant may further 
invoke the defences (other than the bank-
ruptcy or winding up) which the carrier re-
ferred to in paragraph 1 would have been en-
titled to invoke in accordance with this Con-
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säksi vastaaja voi vedota siihen, että vahinko 
on johtunut vakuutetun tahallisesta teosta, 
mutta vastaaja ei voi vedota muihin sellaisiin 
seikkoihin, joihin hän olisi voinut vedota va-
kuutetun häntä vastaan aloittamassa oikeu-
denkäynnissä. Vastaajalla on kaikissa tapa-
uksissa oikeus vaatia rahdinkuljettajan ja ali-
rahdinkuljettajan osallistumista oikeuden-
käyntiin. 
 

11. Kaikki 1 kohdan mukaisen vakuutuk-
sen tai muun rahavakuuden takaamat summat 
ovat käytettävissä yksinomaan tähän yleisso-
pimukseen perustuvien korvausvaatimusten 
täyttämiseen, ja kyseisistä summista suorite-
tut maksut vapauttavat tähän yleissopimuk-
seen perustuvasta korvausvastuusta suoritet-
tujen maksujen määrään. 

12. Sopimusvaltio ei saa sallia sen lipun al-
la purjehtivan ja tämän artiklan sovelta-
misalaan kuuluvan aluksen liikennöintiä, ell-
ei sille ole myönnetty 2 tai 15 kohdan mu-
kaista todistusta. 

13. Jollei tämän artiklan määräyksistä muu-
ta johdu, kunkin sopimusvaltion on kansalli-
sen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistetta-
va, että 1 kohdan vaatimusten mukainen va-
kuutus tai muu rahavakuus on voimassa sel-
laisilla aluksilla, joilla on lupa kuljettaa yli 
kaksitoista matkustajaa ja jotka saapuvat sen 
alueella olevaan satamaan tai lähtevät sieltä, 
riippumatta siitä, missä alukset on rekisteröi-
ty, ja siltä osin kuin tätä yleissopimusta so-
velletaan. 

14. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 5 
kohdassa määrätään, sopimusvaltio voi il-
moittaa pääsihteerille, että 13 kohtaa sovel-
lettaessa aluksilta ei vaadita 2 kohdassa edel-
lytetyn todistuksen säilyttämistä aluksella ei-
kä sen esittämistä aluksen tullessa sen alueel-
la sijaitsevaan satamaan tai lähtiessä sieltä, 
jos todistuksen myöntävä sopimusvaltio on 
ilmoittanut pääsihteerille pitävänsä yllä todis-
tuksen olemassaolon osoittavaa sähköistä re-
kisteriä, johon kaikilla sopimusvaltioilla on 
pääsy ja jonka avulla sopimusvaltiot voivat 
täyttää 13 kohdan mukaiset velvoitteensa. 

 
15. Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta 

sopimusvaltion omistamaan alukseen, jonka 
osalta ei ole voimassa vakuutusta tai muuta 
rahavakuutta, mutta aluksella on oltava todis-

vention.  Furthermore, the defendant may in-
voke the defence that the damage resulted 
from the wilful misconduct of the assured, 
but the defendant shall not invoke any other 
defence which the defendant might have 
been entitled to invoke in proceedings 
brought by the assured against the defendant. 
The defendant shall in any event have the 
right to require the carrier and the performing 
carrier to be joined in the proceedings. 

11 Any sums provided by insurance or by 
other financial security maintained in accor-
dance with paragraph 1 shall be available ex-
clusively for the satisfaction of claims under 
this Convention, and any payments made of 
such sums shall discharge any liability aris-
ing under this Convention to the extent of the 
amounts paid. 

12 A State Party shall not permit a ship un-
der its flag to which this Article applies to 
operate at any time unless a certificate has 
been issued under paragraphs 2 or 15. 
 

13 Subject to the provisions of this Article, 
each State Party shall ensure, under its na-
tional law, that insurance or other financial 
security, to the extent specified in paragraph 
1, is in force in respect of any ship that is li-
censed to carry more than twelve passengers, 
wherever registered, entering or leaving a 
port in its territory in so far as this Conven-
tion applies. 
 
 

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

15 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 
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tus, jonka aluksen rekisterivaltion toimival-
tainen viranomainen on myöntänyt ja jonka 
mukaan aluksen omistaa kyseinen valtio ja 
aluksen vastuu on katettu 1 kohdan mukai-
sesti määrättyyn rajaan saakka. Todistuksen 
on noudatettava mahdollisimman tarkasti 2 
kohdassa määrättyä mallia." 
 
 

6 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 7 artikla seuraa-
vasti: 

"7 artikla 

Vastuun rajoittaminen kuolemantapauksessa 
ja henkilövahingossa 

1. Edellä olevan 3 artiklan mukainen rah-
dinkuljettajan vastuu matkustajan kuoleman-
tapauksesta tai henkilövahingosta on enin-
tään 400 000 laskentayksikköä matkustajaa 
kohti kussakin erillisessä tapauksessa. Jos 
sen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, 
lainsäädännön mukaan korvaukset suorite-
taan määräaikaisina maksuina, kyseisten 
maksujen vastaava pääoma-arvo ei saa ylittää 
mainittua rajaa.  

2. Sopimusvaltio voi säätää 1 kohdassa 
määrätystä vastuun rajasta kansallisilla eri-
tyissäännöksillä, kuitenkin niin, että vastuuta 
koskeva kansallinen yläraja, jos sellainen on, 
ei ole alempi kuin 1 kohdassa vahvistettu. 
Sopimusvaltion, joka käyttää tässä kohdassa 
määrättyä mahdollisuutta, on ilmoitettava 
asetetusta korvausvastuun rajasta tai siitä, 
ettei mitään rajaa ole asetettu, pääsihteerille." 
 

7 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 8 artikla seuraa-
vasti: 

"8 artikla 

Matkatavaran ja ajoneuvon menetystä tai 
vahinkoa koskevan vastuun rajoittaminen 

1. Rahdinkuljettajan vastuu käsimatkatava-
ran menetyksestä tai vahingoittumisesta on 
enintään 2 250 laskentayksikköä matkustajaa 
kohti kunkin yksittäisen kuljetuksen osalta. 

2. Rahdinkuljettajan vastuu ajoneuvon me-

such ship, but the ship shall carry a certificate 
issued by the appropriate authorities of the 
State of the ship's registry, stating that the 
ship is owned by that State and that the liabil-
ity is covered within the amount prescribed 
in accordance with paragraph 1. Such a cer-
tificate shall follow as closely as possible the 
model prescribed by paragraph 2. 
 

ARTICLE 6 
 
Article 7 of the Convention is replaced  by 
the following text: 

Article 7 

Limit of liability for death and personal in-
jury 

1 The liability of the carrier for the death of 
or personal injury to a passenger under Arti-
cle 3 shall in no case exceed 400,000 units of 
account per passenger on each distinct occa-
sion. Where, in accordance with the law of 
the court seized of the case, damages are 
awarded in the form of periodical income 
payments, the equivalent capital value of 
those payments shall not exceed the said lim-
it. 

2 A State Party may regulate by specific 
provisions of national law the limit of liabil-
ity prescribed in paragraph 1, provided that 
the national limit of liability, if any, is not 
lower than that prescribed in paragraph 1. A  
State Party, which makes use of the option 
provided for in this paragraph, shall inform 
the Secretary-General of the limit of liability 
adopted or of the fact that there is none. 
 

ARTICLE 7 
 
Article 8 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 8 

Limit of liability for loss of or damage to 
luggage and vehicles 

1 The liability of the carrier for the loss of 
or damage to cabin luggage shall in no case 
exceed 2,250 units of account per passenger, 
per carriage. 

2 The liability of the carrier for the loss of 
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netyksestä tai vahingoittumisesta, mukaan 
lukien kaikki ajoneuvon sisällä tai päällä ole-
va matkatavara, on enintään 12 700 lasken-
tayksikköä ajoneuvoa kohti kunkin yksittäi-
sen kuljetuksen osalta. 

3. Rahdinkuljettajan vastuu muun kuin 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetun matkatavaran mene-
tyksestä tai vahingoittumisesta on enintään 3 
375 laskentayksikköä matkustajaa kohti kun-
kin yksittäisen kuljetuksen osalta. 

4. Rahdinkuljettaja ja matkustaja voivat 
sopia, että rahdinkuljettajan vastuuseen so-
velletaan enintään 330 laskentayksikön oma-
vastuuosuutta ajoneuvon vahingoittumisen 
osalta ja enintään 149 laskentayksikön oma-
vastuuosuutta matkustajaa kohti muun mat-
katavaran menetyksen tai vahingoittumisen 
osalta, jolloin kyseinen summa vähennetään 
menetyksestä tai vahingosta." 
 

8 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 9 artikla seuraa-
vasti: 

"9 artikla 

Laskentayksikkö ja muuntaminen 

1. Tässä yleissopimuksessa tarkoitettu las-
kentayksikkö on Kansainvälisen valuuttara-
haston määrittämä erityisnosto-oikeus. Mää-
rät, jotka mainitaan 3 artiklan 1 kohdassa, 4 a 
artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 
8 artiklassa, muunnetaan sen valtion kansalli-
seksi valuutaksi, jossa tuomioistuin, jossa 
asia on vireillä, sijaitsee, sen arvon mukaises-
ti, joka kyseisellä valuutalla on suhteessa eri-
tyisnosto-oikeuteen tuomion antamispäivänä 
tai osapuolten sopimana päivänä. Sellaisen 
sopimusvaltion osalta, joka on Kansainväli-
sen valuuttarahaston jäsen, kansallisen valuu-
tan arvo suhteessa erityisnosto-oikeuteen las-
ketaan sillä menetelmällä, jota Kansainväli-
nen valuuttarahasto soveltaa kyseisenä päi-
vänä maksutapahtumissaan ja -
liikenteessään. Sellaisen sopimusvaltion osal-
ta, joka ei ole Kansainvälisen valuuttarahas-
ton jäsen, kansallisen valuutan arvo suhteessa 
erityisnosto-oikeuteen lasketaan kyseisen so-
pimusvaltion määrittelemällä tavalla. 
 
 

or damage to vehicles including all luggage 
carried in or on the vehicle shall in no case 
exceed 12,700 units of account per vehicle, 
per carriage. 
 

3 The liability of the carrier for the loss of 
or damage to luggage other than that men-
tioned in paragraphs 1 and 2 shall in no case 
exceed 3,375 units of account per passenger, 
per carriage. 

4 The carrier and the passenger may agree 
that the liability of the carrier shall be subject 
to a deductible not exceeding 330 units of 
account in the case of damage to a vehicle 
and not exceeding 149 units of account per 
passenger in the case of loss of or damage to 
other luggage, such sum to be deducted from 
the loss or damage. 
 
 

ARTICLE 8 
 
Article 9 of the Convention is replaced by the 
following text: 

Article 9 

Unit of Account and conversion 

1 The Unit of Account mentioned in this 
Convention is the Special Drawing Right as 
defined by the International Monetary Fund.  
The amounts mentioned in Article 3, para-
graph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, 
paragraph l, and Article 8 shall be converted 
into the national currency of the State of the 
court seized of the case on the basis of the 
value of that currency by reference to the 
Special Drawing Right on the date of the 
judgment or the date agreed upon by the par-
ties. The value of the national currency, in 
terms of the Special Drawing Right, of a 
State Party which is a member of the Interna-
tional Monetary Fund, shall be calculated in 
accordance with the method of valuation ap-
plied by the International Monetary Fund in 
effect on the date in question for its opera-
tions and transactions. The value of the na-
tional currency, in terms of the Special 
Drawing Right, of a State Party which is not 
a member of the International Monetary 
Fund, shall be calculated in a manner deter-
mined by that State Party. 
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2. Sopimusvaltio, joka ei ole Kansainväli-
sen valuuttarahaston jäsen ja jonka lainsää-
däntö ei salli 1 kohdan määräysten sovelta-
mista, voi kuitenkin ratifioidessaan tai hy-
väksyessään tämän yleissopimuksen tai sii-
hen liittyessään taikka milloin tahansa sen 
jälkeen antaa selityksen, jonka mukaan 1 
kohdassa tarkoitettu laskentayksikkö vastaa 
15:tä kultafrangia. Tässä kohdassa tarkoitettu 
kultafrangi vastaa 65,5:tä milligrammaa kul-
taa, jonka hienous on yhdeksänsataa tuhan-
nesosaa. Kultafrangi muunnetaan kansalli-
seksi valuutaksi asianomaisen sopimusvalti-
on lainsäädännön mukaisesti. 
 

3. Edellä 1 kohdan viimeisessä virkkeessä 
tarkoitettu laskutoimitus sekä 2 kohdassa tar-
koitettu muuntaminen suoritetaan siten, että 3 
artiklan 1 kohdassa, 4 a artiklan 1 kohdassa, 
7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa mainittu-
jen määrien reaaliarvo sopimusvaltion kan-
sallisessa valuutassa ilmaistuna on mahdolli-
simman lähellä sitä arvoa, joka saataisiin 1 
kohdan kolmea ensimmäistä virkettä sovel-
lettaessa. Tallettaessaan tätä yleissopimusta 
koskevan ratifioimis-, hyväksymis- tai liitty-
miskirjansa valtiot tiedottavat pääsihteerille, 
mitä laskentatapaa ne soveltavat 1 kohdan 
nojalla tai, vastaavasti, mikä on 2 kohdassa 
tarkoitetun muuntamisen tulos, sekä ilmoitta-
vat laskentatavan tai muuntamisen tuloksen 
muutoksista." 
 
 
 

9 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 16 artiklan 3 
kohta seuraavasti:  
 

"3. Vanhentumisaikojen lykkäämiseen ja 
keskeyttämiseen sovelletaan sen tuomiois-
tuimen lainsäädäntöä, jossa asia on vireillä, 
mutta tämän yleissopimuksen nojalla ei voi 
nostaa kannetta sen jälkeen, kun jompikumpi 
seuraavista määräajoista on umpeutunut: 

a) viisi vuotta matkustajan maihin astumi-
sesta tai ajankohdasta, jolloin maihin astumi-
sen olisi pitänyt tapahtua, sen mukaan, kumpi 
on myöhäisempi; tai, jos b alakohdassa tar-
koitettu määräaika on tätä aikaisempi,  

b) kolme vuotta ajankohdasta, kun kantaja 

2 Nevertheless, a State which is not a 
member of the International Monetary Fund 
and whose law does not permit the applica-
tion of the provisions of paragraph 1 may, at 
the time of ratification, acceptance, approval 
of or accession to this Convention or at any 
time thereafter, declare that the Unit of Ac-
count referred to in paragraph 1 shall be 
equal to 15 gold francs.  The gold franc re-
ferred to in this paragraph corresponds to six-
ty-five and a half milligrams of gold of 
millesimal fineness nine hundred.  The con-
version of the gold franc into the national 
currency shall be made according to the law 
of the State concerned. 

3 The calculation mentioned in the last sen-
tence of paragraph 1, and the conversion 
mentioned in paragraph 2 shall be made in 
such a manner as to express in the national 
currency of the States Parties, as far as possi-
ble, the same real value for the amounts in 
Article 3, paragraph 1, Article 4bis, para-
graph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 
as would result from the application of the 
first three sentences of paragraph 1. States 
shall communicate to the Secretary-General 
the manner of calculation pursuant to para-
graph 1, or the result of the conversion in 
paragraph 2, as the case may be, when depos-
iting an instrument of ratification, accep-
tance, approval of or accession to this Con-
vention and whenever there is a change in ei-
ther. 
 
 

ARTICLE 9 
 
Article 16, paragraph 3, of the Convention is 
replaced by the following text: 
 

3 The law of the Court seized of the case 
shall govern the grounds for suspension and 
interruption of limitation periods, but in no 
case shall an action under this Convention be 
brought after the expiration of any one of the 
following periods of time: 

(a) A period of five years beginning with 
the date of disembarkation of the passenger 
or from the date when disembarkation should 
have taken place, whichever is later; or, if 
earlier 

(b) a period of three years beginning with 
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tiesi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää 
tapahtuman aiheuttamasta loukkaantumises-
ta, menetyksestä tai vahingosta." 
 

10 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 17 artikla seu-
raavasti: 

17 artikla 

Tuomioistuimen toimivalta 

1.   Tämän yleissopimuksen 3 ja 4 artiklaan 
perustuva kanne nostetaan jossakin seuraa-
vista tuomioistuimista kantajan valinnan mu-
kaan, edellyttäen, että tuomioistuin sijaitsee 
tämän yleissopimuksen sopimusvaltiossa ja 
ettei muuta johdu oikean tuomioistuimen va-
lintaa koskevasta sopimusvaltion kansallises-
ta lainsäädännöstä niissä valtioissa, joissa 
mahdollisia tuomioistuimia on useita: 

a) sen valtion tuomioistuin, jossa vastaajan 
vakituinen asuinpaikka tai päätoimipaikka si-
jaitsee, tai 

b) sen valtion tuomioistuin, jossa kuljetus-
sopimuksen mukainen lähtö- tai määräsatama 
sijaitsee, tai 

c) sen valtion tuomioistuin, jossa kantajan 
kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijait-
see, edellyttäen, että vastaajalla on toimi-
paikka kyseisessä valtiossa ja hän on tuomio-
istuimen toimivallan alainen siinä, tai 

d) sen valtion tuomioistuin, jossa kuljetus-
sopimus tehtiin, jos vastaajalla on toimipaik-
ka kyseisessä valtiossa ja hän on tuomiois-
tuimen toimivallan alainen siinä. 

2.   Tämän yleissopimuksen 4 a artiklaan 
perustuvat kanteet nostetaan kantajan valin-
nan mukaan jossakin niistä tuomioistuimista, 
joissa rahdinkuljettajaa tai alirahdinkuljetta-
jaa vastaan voidaan nostaa kanne 1 kohdan 
mukaisesti. 

3.   Vahingon aiheuttaneen tapahtuman jäl-
keen osapuolet voivat sopia, että vahingon-
korvausvaatimus esitetään joko tuomiois-
tuimessa tai välimiesmenettelyssä. 
 
 
 
 
 
 

the date when the claimant knew or ought 
reasonably to have known of the injury, loss 
or damage caused by the incident. 
 

ARTICLE 10 
 
Article 17 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 17 

Competent jurisdiction 

1 An action arising under Articles 3 and 4 
of this Convention shall, at the option of the 
claimant, be brought before one of the courts 
listed below, provided that the court is lo-
cated in a State Party to this Convention, and 
subject to the domestic law of each State Par-
ty governing proper venue within those 
States with multiple possible forums: 
 

(a) the court of the State of permanent resi-
dence or principal place of business of the 
defendant, or 

(b) the court of the State of departure or 
that of the destination according to the con-
tract of carriage, or 

(c) the court of the State of the domicile or 
permanent residence of the claimant, if the 
defendant has a place of business and is sub-
ject to jurisdiction in that State, or 
 

(d) the court of the State where the contract 
of carriage was made, if the defendant has a 
place of business and is subject to jurisdic-
tion in that State. 

2 Actions under Article 4bis of this Con-
vention shall, at the option of the claimant, 
be brought before one of the courts where ac-
tion could be brought against the carrier or 
performing carrier according to paragraph 1. 
 

3 After the occurrence of the incident 
which has caused the damage, the parties 
may agree that the claim for damages shall 
be submitted to any jurisdiction or to arbitra-
tion. 
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11 ARTIKLA 
 
Lisätään seuraava teksti yleissopimuksen 17 
a artiklaksi: 

17 a artikla 

Tunnustaminen ja täytäntöönpano 

1.   Tuomio, joka on 17 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 
valmistautua 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 kuulu asian aineellisen 
ratkaisun uusi tutkiminen. 

3.   Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio voi 
soveltaa muita tuomioiden tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä, jos niillä 
taataan, että tuomiot tunnustetaan ja pannaan 
täytäntöön vähintään samassa laajuudessa 
kuin 1 ja 2 kohdan mukaisesti. 
 
  

12 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 18 artikla seu-
raavasti:  

"18 artikla 

Sopimusehtojen pätemättömyys 

Ennen matkustajan kuolemantapauksen tai 
henkilövahingon taikka matkustajan matka-
tavaran menetyksen tai vahingoittumisen ai-
heuttanutta tapahtumaa tehdyt sopimusehdot, 
joiden tarkoituksena on vapauttaa henkilö 
vastuusta, joka hänellä on tämän yleissopi-
muksen perusteella matkustajaa kohtaan, tai 
määrätä tässä yleissopimuksessa määrättyjä 
vastuurajoja alempi vastuuraja, lukuun otta-
matta 8 artiklan 4 kohdassa määrättyä rajaa, 
sekä määräykset, joiden tarkoituksena on 

ARTICLE 11 
 
The following text is added as Article 17bis 
of the Convention: 

Article 17bis 

Recognition and enforcement 

1 Any judgment given by a court with ju-
risdiction in accordance with Article 17 
which is enforceable in the State of origin 
where it is no longer subject to ordinary 
forms of review, shall be recognised in any 
State Party, except 

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

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

2 A judgment recognised under paragraph 
1 shall be enforceable in each State Party as 
soon as the formalities required in that State 
have been complied with.  The formalities 
shall not permit the merits of the case to be 
re-opened. 

3 A State Party to this Protocol may apply 
other rules for the recognition and enforce-
ment of judgments, provided that their effect 
is to ensure that judgments are recognised 
and enforced at least to the same extent as 
under paragraphs 1 and 2. 
 
 

ARTICLE 12 
 
Article 18 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 18 

Invalidity of contractual provisions 

Any contractual provision concluded be-
fore the occurrence of the incident which has 
caused the death of or personal injury to a 
passenger or the loss of or damage to the pas-
senger's luggage, purporting to relieve any 
person liable under this Convention of liabil-
ity towards the passenger or to prescribe a 
lower limit of liability than that fixed in this 
Convention except as provided in Article 8, 
paragraph 4, and any such provision purport-
ing to shift the burden of proof which rests 
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siirtää rahdinkuljettajalla tai alirahdinkuljet-
tajalla oleva todistustaakka tai jotka rajoitta-
vat 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
vaihtoehtoja, ovat pätemättömiä, mutta ky-
seisten määräysten pätemättömyys ei kuiten-
kaan tee koko kuljetussopimusta pätemättö-
mäksi, vaan siihen sovelletaan edelleen tä-
män yleissopimuksen määräyksiä." 
 
 

13 ARTIKLA 
 
Korvataan yleissopimuksen 20 artikla seu-
raavasti: 

"20 artikla 

Ydinvahingot 

Tämän yleissopimuksen nojalla ei synny 
korvausvastuuta ydintapahtuman aiheutta-
masta vahingosta: 

a) jos ydinvoimalaitoksen ylläpitäjä vastaa 
kyseisestä vahingosta joko vahingonkorvaus-
vastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä hei-
näkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuk-
sen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen 
28 päivänä tammikuuta 1964 liitetyllä lisä-
pöytäkirjalla, tai korvausvastuusta ydinva-
hinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 
tehdyn Wienin yleissopimuksen taikka niiden 
voimassa olevien muutosten tai pöytäkirjojen 
mukaisesti; tai  

b) jos ydinvoimalaitoksen ylläpitäjä vastaa 
kyseisestä vahingosta tällaisen vahingon kor-
vausta koskevan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, edellyttäen, että kyseinen lain-
säädäntö on henkilöille, jotka voivat kärsiä 
vahinkoa, kaikilta osin yhtä suosiollinen kuin 
joko Pariisin tai Wienin yleissopimus tai nii-
den voimassa olevat muutokset tai pöytäkir-
jat." 
  

14 ARTIKLA 

Todistusmalli 

1. Lisätään tämän pöytäkirjan liitteenä ole-
va todistusmalli yleissopimukseen liitteeksi. 

  
2. Lisätään seuraava teksti yleissopimuksen 

1 a artiklaksi: 
 

on the carrier or performing carrier, or hav-
ing the effect of restricting the options speci-
fied in Article 17, paragraphs 1 or 2, shall be 
null and void, but the nullity of that provision 
shall not render void the contract of carriage 
which shall remain subject to the provisions 
of this Convention. 
 
 
 

ARTICLE 13 
 
Article 20 of the Convention is replaced by 
the following text: 

Article 20 

Nuclear damage 

No liability shall arise under this Conven-
tion for damage caused by a nuclear incident: 
 

(a) if the operator of a nuclear installation  
is liable for such damage under either the 
Paris Convention of 29 July 1960 on Third 
Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
as amended by its Additional Protocol of 28 
January 1964, or the Vienna Convention of 
21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear  
Damage, or any amendment or Protocol 
thereto which is in force; or  

 
 
(b) if the operator of a nuclear installation  

is liable for such damage by virtue of a na-
tional law governing the liability for such 
damage, provided that such law is in all re-
spects as favourable to persons who may suf-
fer damage as either the Paris or the Vienna 
Conventions or any amendment or Protocol 
thereto which is in force. 
 
 

ARTICLE 14 

Model certificate 

1 The model certificate set out in the annex 
to this Protocol shall be incorporated as an 
annex to the Convention.  

2 The following text is added as Article 
1bis of the Convention: 
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"1 a artikla  

Liite 

Tämän yleissopimuksen liite on tämän 
yleissopimuksen erottamaton osa." 
 

15 ARTIKLA 

Tulkinta ja soveltaminen  

1. Tämän pöytäkirjan osapuolten välillä 
yleissopimusta ja tätä pöytäkirjaa luetaan ja 
tulkitaan yhdessä yhtenä ainoana asiakirjana. 

 
2. Tällä pöytäkirjalla muutettua yleissopi-

musta sovelletaan ainoastaan sellaisiin kor-
vausvaatimuksiin, jotka johtuvat vahinkota-
pahtumista, jotka ovat sattuneet sen jälkeen 
kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan kun-
kin valtion osalta. 

3. Yleissopimuksen 1–22 artikla, sellaisina 
kuin ne ovat muutettuina tällä pöytäkirjalla, 
yhdessä tämän pöytäkirjan 17–25 artiklan ja 
liitteen kanssa muodostavat sopimuksen, jos-
ta käytetään nimeä matkustajien ja matkata-
varoiden kuljettamisesta meritse vuonna 
2002 tehty Ateenan yleissopimus. 
 
 

16 ARTIKLA 
 
Lisätään seuraava teksti yleissopimuksen 22 
a artiklaksi: 

 
"22 a artikla  

Yleissopimuksen loppumääräykset 

Tämän yleissopimuksen loppumääräykset 
ovat matkustajien ja matkatavaroiden kuljet-
tamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Atee-
nan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkir-
jan artiklat 17–25. Tässä yleissopimuksessa 
olevat viittaukset sopimusvaltioihin katsotaan 
viittauksiksi kyseisen pöytäkirjan sopimus-
valtioihin." 
 
 
 
 
 

 "Article 1bis 

Annex 

The annex to this Convention shall consti-
tute an integral part of the Convention." 
 

ARTICLE 15 

Interpretation and application 

1 The Convention and this Protocol shall, 
as between the Parties to this Protocol, be 
read and interpreted together as one single 
instrument. 

2 The Convention as revised by this Proto-
col shall apply only to claims arising out of 
occurrences which take place after the entry 
into force for each State of this Protocol. 
 
 

3 Articles 1 to 22 of the Convention, as re-
vised by this Protocol, together with Articles 
17 to 25 of this Protocol and the annex there-
to, shall constitute and be called the Athens  
Convention relating to the Carriage of Pas-
sengers and their Luggage by Sea, 2002. 
 
 
 

ARTICLE 16 
 
The following text is added as Article 22bis 
of the Convention. 

 
Article 22bis 

Final clauses of the Convention 

The final clauses of this Convention shall 
be Articles 17 to 25 of the Protocol of 2002 
to the Athens Convention relating to the Car-
riage of Passengers and their Luggage by 
Sea, 1974. References in this Convention to 
States Parties shall be taken to mean refer-
ences to States Parties to that Protocol. 
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LOPPUMÄÄRÄYKSET 
 
 

17 ARTIKLA  

Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen 
ja liittyminen 

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-
tamista varten järjestön päämajassa 1 päiväs-
tä toukokuuta 2003 lähtien 30 päivään huhti-
kuuta 2004 saakka, ja se on sen jälkeen 
avoinna liittymistä varten. 

2. Valtiot voivat ilmaista suostumuksensa 
tulla tämän pöytäkirjan sitomiksi: 

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- 
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 pöytäkirjaan 
tehdyn, kaikkia sopimusvaltioita koskevan 
muutoksen voimaantulon jälkeen tai kyseisiä 
sopimusvaltioita koskevan muutoksen voi-
maantulon edellyttämien kaikkien toimenpi-
teiden jälkeen, katsotaan koskevan tätä pöy-
täkirjaa muutoksineen. 
 

5. Valtio ei voi ilmaista suostumustaan tul-
la tämän pöytäkirjan sitomaksi, ellei se irti-
sano seuraavia sopimuksia siinä tapauksessa, 
että se on niiden sopimuspuoli: 

a) matkustajien ja matkatavaroiden kuljet-
tamisesta meritse 13 päivänä joulukuuta 1974 
Ateenassa tehty Ateenan yleissopimus; 

b) matkustajien ja matkatavaroiden kuljet-
tamisesta meritse tehdyn Ateenan yleissopi-
muksen 19 päivänä marraskuuta 1976 Lon-
toossa tehty pöytäkirja; ja 

c) matkustajien ja matkatavaroiden kuljet-
tamisesta meritse tehdyn Ateenan yleissopi-
muksen 29 päivänä marraskuuta 1990 Lon-
toossa tehty vuoden 1990 pöytäkirja, siten, 
että irtisanominen tulee voimaan ajankohdas-
ta, jolloin tämä pöytäkirja tulee voimaan ky-
seisen valtion osalta 20 artiklan mukaisesti.  

FINAL CLAUSES 
 
 

ARTICLE 17 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1 This Protocol shall be open for signature 
at the Headquarters of the Organization from 
1 May 2003 until 30 April 2004 and shall 
thereafter remain open for accession. 
 

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

(a) signature without reservation as to rati-
fication, acceptance or approval; or 

(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 
Protocol with respect to all existing States 
Parties, or after the completion of all meas-
ures required for the entry into force of the 
amendment with respect to those States Par-
ties shall be deemed to apply to this Protocol 
as modified by the amendment. 

5 A State shall not express its consent to be 
bound by this Protocol unless, if Party there-
to, it denounces: 
 

(a) the Athens Convention relating to the 
Carriage of Passengers and their Luggage by 
Sea, done at Athens on 13 December 1974; 

(b) the Protocol to the Athens Convention 
relating to the Carriage of Passengers and 
their Luggage by Sea, done at London on 19 
November 1976; and 

(c) the Protocol of 1990 to amend the Ath-
ens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea, done at 
London on 29 March 1990, with effect from 
the time that this Protocol  will enter into 
force for that State in accordance with Article 
20. 
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18 ARTIKLA  

Valtiot, joissa on useampi kuin yksi oikeus-
järjestelmä 

1. Jos valtioon kuuluu kaksi tai useampia 
alueita, joilla sovelletaan eri oikeusjärjestel-
miä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa, se voi tämän pöytäkirjan 
allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväk-
syessään tai siihen liittyessään antaa selityk-
sen, jonka mukaan tätä pöytäkirjaa sovelle-
taan kaikkiin sen alueisiin tai vain yhteen tai 
useampaan niistä, ja selitystä voidaan muut-
taa antamalla milloin tahansa toinen selitys. 

2. Tällaiset selitykset on ilmoitettava pää-
sihteerille, ja niissä on nimenomaisesti mai-
nittava alueet, joihin tätä pöytäkirjaa sovelle-
taan. 

3. Selityksen antaneen sopimusvaltion osal-
ta: 

a) aluksen rekisterivaltiota koskevien viit-
tausten sekä pakolliseen vakuutustodistuk-
seen liittyvien todistuksen myöntävää tai 
vahvistavaa valtiota koskevien viittausten 
katsotaan olevan viittauksia alueeseen, jolla 
alus on rekisteröity ja joka myöntää tai vah-
vistaa todistuksen; 

b) kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, 
kansallista vastuunrajaa ja kansallista valuut-
taa koskevien viittausten katsotaan olevan 
viittauksia kyseessä olevan alueen lainsää-
dännön vaatimuksiin, vastuunrajaan ja va-
luuttaan; ja 

c) tuomioistuimia ja sopimusvaltioissa tun-
nustettavia tuomioita koskevien viittausten 
katsotaan olevan viittauksia kyseessä olevan 
alueen tuomioistuimiin ja kyseisellä alueella 
tunnustettaviin tuomioihin. 
 

19 ARTIKLA 

Alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjes-
töt 

1. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen 
järjestö, joka koostuu itsenäisistä valtioista, 
jotka ovat siirtäneet kyseiselle järjestölle 
toimivaltaa tietyissä tämän pöytäkirjan sovel-
tamisalaan kuuluvissa asioissa, voi allekir-
joittaa tai hyväksyä tämän pöytäkirjan tai liit-

ARTICLE 18  

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 appli-
cable in relation to matters dealt with in this 
Protocol, it may at the time of signature, rati-
fication, acceptance, approval or accession 
declare that this Protocol shall extend to all 
its territorial units or only to one or more of 
them, and may modify this declaration 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 Pro-
tocol applies. 

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

(a) 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-
tificate; 

(b) references to the requirements of na-
tional law, national limit of liability and na-
tional currency shall be construed respec-
tively as references to the requirements of the 
law, the limit of liability and the currency of 
the relevant territorial unit; and 

(c) references to courts, and to judgments 
which must be recognised in States Parties, 
shall be construed as references respectively 
to courts of, and to judgments which must be 
recognised in, the relevant territorial unit. 
 

ARTICLE 19 

Regional Economic Integration Organiza-
tions 

1 A Regional Economic Integration Or-
ganization, which is constituted by sovereign 
States that have transferred competence over 
certain matters governed by this Protocol to 
that Organization, may sign, ratify, accept, 
approve or accede to this Protocol. A Re-
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tyä siihen. Alueellisella taloudellisen yhden-
tymisen järjestöllä, joka on tämän pöytäkir-
jan sopimuspuoli, on sopimusvaltion oikeu-
det ja velvollisuudet siltä osin kuin tällä alu-
eellisella taloudellisen yhdentymisen järjes-
töllä on toimivalta tämän pöytäkirjan sovel-
tamisalaan kuuluvissa asioissa. 

2. Kun alueellinen taloudellisen yhdenty-
misen järjestö käyttää äänioikeuttaan asiois-
sa, joissa sillä on toimivalta, sen äänimäärä 
on sama kuin sen niiden jäsenvaltioiden lu-
kumäärä, jotka ovat tämän pöytäkirjan sopi-
muspuolia ja jotka ovat siirtäneet sille toimi-
vallan kyseisessä asiassa. Alueellinen talou-
dellisen yhdentymisen järjestö ei voi käyttää 
äänioikeuttaan, jos sen jäsenvaltiot käyttävät 
omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin. 

3. Kun sopimusvaltioiden lukumäärällä on 
merkitystä tätä pöytäkirjaa sovellettaessa, 
mukaan lukien mutta ei yksinomaan tämän 
pöytäkirjan 20 ja 23 artiklan osalta, alueellis-
ta taloudellisen yhdentymisen järjestöä ei 
lasketa sopimusvaltioksi sen niiden jäsenval-
tioiden lisäksi, jotka ovat sopimusvaltioita. 

4. Allekirjoittamisen, ratifioinnin, hyväk-
symisen tai liittymisen yhteydessä alueellisen 
taloudellisen yhdentymisen järjestö antaa 
pääsihteerille selityksen, jossa se ilmoittaa 
tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat 
asiat, joiden osalta kyseisen järjestön ne jä-
senvaltiot, jotka ovat tämän pöytäkirjan alle-
kirjoittajia tai sopimuspuolia, ovat siirtäneet 
sille toimivallan, sekä mahdolliset muut mer-
kitykselliset toimivallan rajoitukset. Alueelli-
sen taloudellisen yhdentymisen järjestön on 
viipymättä ilmoitettava pääsihteerille mah-
dollisista muutoksista tässä kohdassa tarkoi-
tetussa selityksessä ilmoitettuun toimivallan 
jakoon, mukaan lukien uusi toimivallan siir-
to. Pääsihteeri ilmoittaa tällaisista selityksistä 
tämän pöytäkirjan 24 artiklan mukaisesti. 
 
 

5. Sopimusvaltioilla, jotka ovat sellaisen 
alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjes-
tön jäsenvaltioita, joka on tämän pöytäkirjan 
sopimuspuoli, katsotaan olevan toimivalta 
kaikissa tämän pöytäkirjan soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa, joiden osalta 4 kohdan 
mukaisessa selityksessä ei ole nimenomaises-
ti ilmoitettu toimivallan siirrosta kyseiselle 
järjestölle. 

gional Economic Integration Organization 
which is a Party to this Protocol shall have 
the rights and obligations of a State Party, to 
the extent that the Regional Economic Inte-
gration Organization has competence over 
matters governed by this Protocol. 
 

2 Where a Regional Economic Integration 
Organization exercises its right of vote in 
matters over which it has competence, it shall 
have a number of votes equal to the number 
of its Member States which are Parties to this 
Protocol and which have transferred compe-
tence to it over the matter in question. A Re-
gional Economic Integration Organization 
shall not exercise its right to vote if its Mem-
ber States exercise theirs, and vice versa. 

3 Where the number of States Parties is 
relevant in this Protocol, including but not 
limited to Articles 20 and 23 of this Protocol, 
the Regional Economic Integration Organiza-
tion shall not count as a State Party in addi-
tion to its Member States which are States 
Parties. 

4 At the time of signature, ratification, ac-
ceptance, approval or accession the Regional 
Economic Integration Organization shall 
make a declaration to the Secretary-General 
specifying the matters governed by this Pro-
tocol in respect of which competence has 
been transferred to that Organization by its 
Member States which are signatories or Par-
ties to this Protocol and any other relevant 
restrictions as to the scope of that compe-
tence. The Regional Economic Integration 
Organization shall promptly notify the Secre-
tary-General of any changes to the distribu-
tion of competence, including new transfers 
of competence, specified in the declaration 
under this paragraph. Any such declarations 
shall be made available by the Secretary-
General pursuant to Article 24 of this Proto-
col. 

5 States Parties which are Member States 
of a Regional Economic Integration Organi-
zation which is a Party to this Protocol shall 
be presumed to have competence over all 
matters governed by this Protocol in respect 
of which transfers of competence to the Or-
ganization have not been specifically de-
clared or notified under paragraph 4. 
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20 ARTIKLA 

Voimaantulo 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kahden-
toista kuukauden kuluttua päivästä, jona 10 
valtiota on joko allekirjoittanut sen ilman ra-
tifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai tallet-
tanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymis-
asiakirjansa pääsihteerin huostaan. 
 

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai 
hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen 
sen jälkeen, kun 1 kohdan mukaiset edelly-
tykset sen voimaantulolle ovat täyttyneet, 
pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden 
kuluttua siitä päivästä, jona valtio on talletta-
nut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskir-
jansa, mutta ei ennen kuin tämä pöytäkirja on 
tullut voimaan 1 kohdan mukaisesti. 
 

21 ARTIKLA 

Irtisanominen 

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöy-
täkirjan milloin tahansa sen jälkeen, kun pöy-
täkirja on tullut voimaan kyseisen valtion 
osalta. 

2. Irtisanominen tapahtuu tallettamalla sitä 
koskeva asiakirja pääsihteerin huostaan. 
 

3. Irtisanominen tulee voimaan kahdentois-
ta kuukauden kuluttua irtisanomisasiakirjan 
tallettamisesta pääsihteerin huostaan tai irti-
sanomisasiakirjassa määritetyn pidemmän 
ajan kuluttua. 

4. Kun tämän pöytäkirjan sopimusvaltio ir-
tisanoo yleissopimuksen sen 25 artiklan mu-
kaisesti, tätä ei katsota tämän pöytäkirjan so-
pimusvaltioiden osalta pöytäkirjalla muute-
tun yleissopimuksen irtisanomiseksi. 
 
 

22 ARTIKLA 

Tarkistaminen ja muuttaminen 

1. Järjestö voi kutsua koolle konferenssin 
tämän pöytäkirjan tarkistamista tai muutta-
mista varten. 

 
ARTICLE 20 

Entry into force 

1 This Protocol shall enter into force 
twelve months following the date on which 
10 States have either signed it without reser-
vation as to ratification, acceptance or ap-
proval or have deposited instruments of rati-
fication,  acceptance, approval or accession 
with the Secretary-General. 

2 For any State which ratifies, accepts, ap-
proves or accedes to this Protocol after the  
conditions in paragraph 1 for entry into force 
have been met, this Protocol shall enter into 
force three months after the date of deposit  
by such State of the appropriate instrument,  
but not before this Protocol has entered into 
force in agreement with paragraph 1. 
 
 

ARTICLE 21 

Denunciation 

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

2 Denunciation shall be effected by the de-
posit of an instrument to that effect with the 
Secretary-General. 

3 A denunciation shall take effect twelve 
months, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, 
after its deposit with the Secretary-General. 
 

4 As between the States Parties to this Pro-
tocol, denunciation by any of them of the  
Convention in accordance with Article 25 
thereof shall not be construed in any way as a 
denunciation of the Convention as revised by 
this Protocol. 
 

ARTICLE 22 

Revision and Amendment 

1 A Conference for the purpose of revising 
or amending this Protocol may be convened 
by the Organization. 
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2. Järjestön on kutsuttava koolle tämän 
pöytäkirjan sopimusvaltioiden konferenssi 
tämän pöytäkirjan tarkistamista tai muutta-
mista varten, jos vähintään yksi kolmasosa 
sopimusvaltioista sitä pyytää. 
 
 

23 ARTIKLA 

Vastuunrajojen muuttaminen 

1. Tämän artiklan mukaista erityismenette-
lyä sovelletaan ainoastaan yleissopimuksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä pöytä-
kirjalla, 3 artiklan 1 kohdassa, 4 a artiklan 1 
kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklas-
sa määritettyjen vastuunrajojen muuttami-
seen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 ar-
tiklan määräysten soveltamista. 

2. Pääsihteeri antaa yleissopimuksen, sel-
laisena kuin se on muutettuna tällä pöytäkir-
jalla, 3 artiklan 1 kohdassa, 4 a artiklan 1 
kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklas-
sa määritettyjen vastuunrajojen, mukaan lu-
kien omavastuuosuudet, muuttamista koske-
van ehdotuksen tiedoksi kaikille järjestön jä-
senille ja kaikille sopimusvaltioille, jos vä-
hintään puolet tämän pöytäkirjan sopimus-
valtioista, kuitenkin vähintään kuusi sopi-
musvaltiota, on sitä pyytänyt. 

3. Kaikki yllä mainitulla tavalla esitetyt ja 
tiedoksi annetut muutokset saatetaan järjes-
tön oikeudellisen komitean, jäljempänä 'oi-
keudellinen komitea', käsiteltäväksi vähin-
tään kuuden kuukauden kuluttua niiden tie-
doksiantopäivästä. 

4. Kaikilla tällä pöytäkirjalla muutetun 
yleissopimuksen sopimusvaltioilla, riippu-
matta siitä, ovatko ne järjestön jäseniä, on oi-
keus osallistua muutosten käsittelyyn ja hy-
väksymiseen oikeudellisessa komiteassa. 
 

5. Muutokset hyväksytään tällä pöytäkirjal-
la muutetun yleissopimuksen läsnäolevien ja 
äänestävien sopimusvaltioiden kahden kol-
masosan äänten enemmistöllä oikeudellisessa 
komiteassa, jonka kokoonpanoa on laajennet-
tu 4 kohdan mukaisesti, edellyttäen kuiten-
kin, että vähintään puolet tällä pöytäkirjalla 
muutetun yleissopimuksen sopimusvaltioista 
on läsnä äänestyksen aikana. 

6. Käsitellessään vastuunrajojen muutoseh-

2 The Organization shall convene a Con-
ference of States Parties to this Protocol for 
revising or amending this Protocol at the re-
quest of not less than one-third of the States 
Parties. 
 
 

ARTICLE 23 

Amendment of limits 

1 Without prejudice to the provisions of 
Article 22, the special procedure in this Arti-
cle shall apply solely for the purposes of  
amending the limits set out in Article 3, par-
agraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, 
paragraph 1 and Article 8 of the Convention 
as revised by this Protocol. 
 

2 Upon the request of at least one half, but 
in no case less than six, of the States Parties 
to this Protocol, any proposal to amend the 
limits, including the deductibles, specified in 
Article 3, paragraph 1, Article 4bis, para-
graph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 
of the Convention as revised by this Protocol 
shall be circulated by the Secretary-General 
to all Members of the Organization and to all 
States Parties. 
 

3 Any amendment proposed and circulated 
as above shall be submitted to the Legal 
Committee of the Organization (hereinafter 
referred to as "the Legal Committee") for 
consideration at a date at least six months af-
ter the date of its circulation. 

4 All States Parties to the Convention as 
revised by this Protocol, whether or not 
Members of the Organization, shall be enti-
tled to participate in the proceedings of the 
Legal Committee for the consideration and 
adoption of amendments. 

5 Amendments shall be adopted by a two-
thirds majority of the States Parties to the 
Convention as revised by this Protocol pre-
sent and voting in the Legal Committee ex-
panded as provided for in paragraph 4, on 
condition that at least one half of the States 
Parties to the Convention as revised by this 
Protocol shall be present at the time of vot-
ing. 

6 When acting on a proposal to amend the 
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dotusta oikeudellinen komitea ottaa huomi-
oon kokemukset vahinkotapahtumista ja eri-
tyisesti niistä aiheutuneiden vahinkojen laa-
juudesta, valuuttojen arvon muutokset sekä 
vaikutukset, joita esitetyllä muutoksella olisi 
vakuutusmaksuun. 

7 a) Tämän artiklan mukaisia vastuunrajo-
jen muutoksia ei voida käsitellä ennen kuin 
viisi vuotta on kulunut siitä päivästä, jona 
tämä pöytäkirja avattiin allekirjoittamista 
varten, eikä ennen kuin viisi vuotta on kulu-
nut aiemman tämän artiklan mukaisesti teh-
dyn muutoksen voimaantulopäivästä. 

b) Vastuunrajaa ei saa korottaa siten, että 
se ylittäisi tällä pöytäkirjalla muutetussa 
yleissopimuksessa määrätyn rajan korotettu-
na 6 prosentilla vuosittain ja sisältäen edeltä-
vän vuoden prosentuaalisen korotuksen siitä 
päivästä lukien, jona tämä pöytäkirja avattiin 
allekirjoittamista varten. 

c) Vastuunrajaa ei saa korottaa siten, että se 
ylittäisi tällä pöytäkirjalla muutetussa yleis-
sopimuksessa määrätyn rajan kerrottuna 
kolmella. 

8. Järjestö ilmoittaa kaikille sopimusvalti-
oille 5 kohdan mukaisesti hyväksytyistä 
muutoksista. Muutos katsotaan hyväksytyksi 
kahdeksantoista kuukauden kuluttua ilmoi-
tuksen päivämäärästä, jollei tämän ajanjak-
son kuluessa vähintään yksi neljäsosa valti-
oista, jotka olivat sopimusvaltioita muutok-
sen hyväksymisen aikaan, ole toimittanut 
pääsihteerille tiedonantoa, jonka mukaan ne 
eivät hyväksy muutosta, jolloin muutos hylä-
tään eikä sillä ole vaikutusta. 
 
 

9. Muutos, joka katsotaan hyväksytyksi 8 
kohdan mukaisesti, tulee voimaan kahdek-
santoista kuukauden kuluttua sen hyväksymi-
sestä. 

10. Muutos sitoo kaikkia sopimusvaltioita, 
elleivät ne irtisano tätä pöytäkirjaa 21 artik-
lan 1 ja 2 kohdan mukaisesti viimeistään 
kuusi kuukautta ennen muutoksen voimaan-
tuloa. Irtisanominen tulee voimaan samanai-
kaisesti kuin kyseinen muutos. 
 

11. Kun muutos on hyväksytty, mutta sen 
hyväksymisen edellytyksenä oleva kahdek-
santoista kuukauden ajanjakso ei ole vielä 
päättynyt, muutos sitoo sanotun ajanjakson 

limits, the Legal Committee shall take into 
account the experience of incidents and, in 
particular, the amount of damage resulting 
therefrom, changes in the monetary values 
and the effect of the proposed amendment on 
the cost of insurance. 

7 (a) No amendment of the limits under 
this Article may be considered less than five 
years from the date on which this Protocol 
was opened for signature nor less than five 
years from the date of entry into force of a 
previous amendment under this Article. 
 

(b) No limit may be increased so as to ex-
ceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as revised 
by this Protocol increased by six per cent per 
year calculated on a compound basis from 
the date on which this Protocol was opened 
for signature. 

(c) No limit may be increased so as to ex-
ceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as revised 
by this Protocol multiplied by three. 

8 Any amendment adopted in accordance 
with paragraph 5 shall be notified by the Or-
ganization to all States Parties. The amend-
ment shall be deemed to have been accepted 
at the end of a period of eighteen months af-
ter the date of notification, unless within that 
period not less than one fourth of the States  
that were States Parties at the time of the  
adoption of the amendment have communi-
cated to the Secretary-General that they do 
not accept the amendment, in which case the 
amendment is rejected and shall have no ef-
fect. 

9 An amendment deemed to have been ac-
cepted in accordance with paragraph 8 shall 
enter into force eighteen months after its ac-
ceptance. 

10 All States Parties shall be bound by the 
amendment, unless they denounce this Proto-
col in accordance with Article 21, paragraphs 
1 and 2 at least six months before the 
amendment enters into force. Such denuncia-
tion shall take effect when the amendment 
enters into force. 

11 When an amendment has been adopted 
but the eighteen-month period for its accep-
tance has not yet expired, a State which be-
comes a State Party during that period shall 
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aikana sopimusvaltioksi tulevaa valtiota, jos 
se tulee voimaan. Tämän ajanjakson jälkeen 
sopimusvaltioksi tullutta valtiota sitovat 8 
kohdan mukaisesti hyväksytyt muutokset. 
Muutos sitoo valtiota tässä kohdassa tarkoite-
tuissa tapauksissa, kun muutos tulee voimaan 
tai kun tämä pöytäkirja tulee voimaan kysei-
sen valtion osalta, mikäli pöytäkirjan voi-
maantuloajankohta on myöhempi.  
 
 

24 ARTIKLA 

Tallettaja 

1. Tämä pöytäkirja ja 23 artiklan mukaises-
ti hyväksytyt muutokset talletetaan pääsihtee-
rin huostaan. 

2. Pääsihteeri 
a) ilmoittaa kaikille tämän pöytäkirjan alle-

kirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille 
i) jokaisesta uudesta allekirjoittamisesta tai 

ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan 
tallettamisesta päivämäärineen; 

ii) jokaisesta tällä pöytäkirjalla muutetun 
yleissopimuksen 9 artiklan 2 ja 3 kohdan, 18 
artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 4 kohdan 
mukaisesta uudesta selityksestä ja tiedonan-
nosta; 

iii) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä; 
 

iv) vastuunrajoja koskevista muutosehdo-
tuksista, jotka on tehty tämän pöytäkirjan 23 
artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

v) muutoksista, jotka on hyväksytty tämän 
pöytäkirjan 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti; 
 

vi) muutoksista, jotka katsotaan hyväksy-
tyiksi tämän pöytäkirjan 23 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti, sekä mainitun artiklan 9 ja 10 
kohdan mukaisista muutosten voimaantulo-
päivistä; 
 

vii) jokaisesta tämän pöytäkirjan irtisano-
miskirjan tallettamisesta päivämäärineen se-
kä päivämäärästä, jona irtisanominen tulee 
voimaan; 

viii) kaikista muista tämän pöytäkirjan mi-
hin tahansa artiklaan perustuvista tiedonan-
noista; 

b) toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi to-
distetut jäljennökset kaikille valtioille, jotka 

be bound by the amendment if it enters into 
force. A State which becomes a State Party 
after that period shall be bound by an 
amendment which has been accepted in ac-
cordance with paragraph 8. In the cases re-
ferred to in this paragraph, a State becomes 
bound by an amendment when that amend-
ment enters into force, or when this Protocol 
enters into force for that State, if later. 
 
 

ARTICLE 24 

Depositary 

1 This Protocol and any amendments 
adopted under Article 23 shall be deposited 
with the Secretary-General. 

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

acceded to this Protocol of: 
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval 
or accession together with the date thereof; 

(ii) each declaration and communication 
under Article 9, paragraphs 2 and 3, Article 
18, paragraph 1 and Article 19, paragraph 4 
of the Convention as revised by this Protocol; 
 

(iii) the date of entry into force of this Pro-
tocol; 

(iv) any proposal to amend the limits which 
has been made in accordance with Article 23, 
paragraph 2 of this Protocol; 

(v) any amendment which has been adopt-
ed in accordance with Article 23, paragraph 5 
of this Protocol; 

(vi) any amendment deemed to have been 
accepted under Article 23, paragraph 8 of 
this Protocol, together with the date on which 
that amendment shall enter into force in ac-
cordance with paragraphs 8 and 9 of that Ar-
ticle  

(vii) the deposit of any instrument of de-
nunciation of this Protocol together with the 
date of the deposit and the date on which it 
takes effect; 

(viii) any communication called for by any 
Article of this Protocol; 
 
(b) transmit certified true copies of this pro-
tocol to all States which have signed or ac-
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ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan tai 
liittyneet siihen. 

3. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan pää-
sihteeri toimittaa sen tekstin Yhdistyneiden 
Kansakuntien sihteeristöön rekisteröintiä ja 
julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansa-
kuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. 
 
 
 

25 ARTIKLA 

Kielet 

Tämä pöytäkirja on tehty yhtenä arabian-, 
englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja 
venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka 
jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 
 

TEHTY LONTOOSSA ensimmäisenä päi-
vänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi. 
 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, 
hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuut-
tamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkir-
jan. 
 

ceded to this Protocol. 
 

3 As soon as this Protocol 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. 
 
 

ARTICLE 25 

Languages 

This Protocol 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 first day of No-
vember two thousand and two. 
 

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed, being duly authorised by their respec-
tive Governments for that purpose, have 
signed this Protocol. 
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CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL   SECURITY IN RE-
SPECT OF LIABILITY FOR THE DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PAS-
SENGERS 
 
Issued in accordance with the provisions of Article 4bis of the Athens Convention relating to  
the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002,  
 
  
Name of Ship  

  
Distinctive  

number  
or letters

IMO Ship 
Identification 

Number

  
Port of 

Registry 

  
Name and full address of the princi-
pal place of business of the carrier 
who actually performs the carriage.

 
  

        

 
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insur-
ance or other financial security satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens 
Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002. 
 
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 4bis, paragraph 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 offi-
cial) 
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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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ATEENAN PÖYTÄKIRJAN LIITE 
 
TODISTUS VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA JOKA KOSKEE 
KORVAUSVASTUUTA MATKUSTAJAN KUOLEMANTAPAUKSEN TAI HENKILÖ-
VAHINGON VARALTA 

Annettu matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 2002 tehdyn Ateenan 
yleissopimuksen 4 a artiklan määräysten mukaisesti. 

Aluksen 
nimi 

Numero- tai 
kirjaintunnus 

Aluksen IMO-
tunnistenumero

Rekisteröinti-
satama 

Rahdinkuljettajan, jo-
ka tosiasiallisesti suo-
rittaa kuljetuksen, ni-
mi ja päätoimipaikan 
täydellinen osoite 

     
 
Täten todistetaan, että edellä mainitun aluksen osalta on voimassa matkustajien ja matkatava-
roiden kuljettamisesta meritse vuonna 2002 tehdyn Ateenan yleissopimuksen 4 a artiklan vaa-
timukset 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                (valtion täydellinen nimi) 
TAI 
Seuraavaa tekstiä käytetään, kun valtio soveltaa 4 a artiklan 3 kohtaa: 
 
Tämän todistuksen myöntää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n 
 
(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. Vakuutuksenantajan (-antajien) ja/tai takaajan (takaajien) osoitteen kohdalla on mainittava 
vakuutuksenantajan (-antajien) ja/tai takaajan (takaajien) päätoimipaikka. Myös toimipaikka, 
jossa vakuutus tai muu vakuus annetaan, on tarvittaessa mainittava. 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1457-0661
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