
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvmerilain 9 luvun 5 §:n muuttamisestaHE 7/2015LiVM 2/2015EV 6/2015 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015

872/2015

Laki
merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merilain (674/1994) 9 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laissa  771/2000, seuraavasti:

9 luku 

Yleiset säännökset vastuun rajoittamisesta

5 § 

Vastuumäärät

Jos oikeus vastuunrajoitukseen on olemassa, vastuumäärä määräytyy seuraavasti:
1) aluksen matkustajiin kohdistuneesta henkilövahingosta johtuvista saamisista vastuu-

raja on 175 000 erityistä nosto-oikeutta (Special Drawing Right, SDR) kerrottuna sillä
matkustajamäärällä, jonka alus on sille annetun todistuksen mukaan oikeutettu kuljetta-
maan;

2) muista kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilövahinkoihin perustuvista saamisista
sellaisen aluksen vastuuraja, jonka bruttovetoisuus on enintään 2 000, on 3,02 miljoonaa
SDR; jos aluksen bruttovetoisuus ylittää 2000, vastuurajaa korotetaan:

a) 1208 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on vähintään 2 001 ja enin-
tään 30 000;

b) 906 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on vähintään 30 001 ja enin-
tään 70 000;

c) 604 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on enemmän kuin 70 000;
3) muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista saamisista sekä sellaisista saamisista, joi-

hin 2 kohdassa mainitut määrät eivät riitä, sellaisen aluksen vastuuraja, jonka vetoisuutta
osoittava luku on enintään 2 000, on 1,51 miljoona SDR; jos aluksen vetoisuutta osoittava
luku ylittää 2 000, vastuurajaa korotetaan:

a) 604 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on vähintään 2 001 ja enin-
tään 30 000;

b) 453 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on vähintään 30 001 ja enin-
tään 70 000;

c) 302 SDR jokaiselta vetoisuuden yksiköltä, jos yksiköitä on enemmän kuin 70 000.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
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872/2015  
Tämän lain tarkoituksena on saattaa voimaan merioikeudellisia vaateita koskevan vas-
tuun rajoittamisesta vuonna 1976 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta vuonna 1996
tehtyyn pöytäkirjaan Lontoossa 9 päivänä kesäkuuta 2012 tehdyt muutokset sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

Vahinkotapahtumaan, joka on sattunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 9 luvun 5 §:n 1 momentin säännöksiä.
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