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671/2021

Lag
om ändring av fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fartygsregisterlagen (512/1993) 20, 27 och 31 §, av dem 20 § sådan den lyder

delvis ändrade i lag 310/2018 och 31 § sådan den lyder delvis ändrade i lag (545/2021),
som följer:

20 §

Registreringsansökan

Ansökan om registrering av fartyg och om inskrivning av äganderätten i registret ska
göras skriftligen och undertecknas av sökanden eller dennes ombud.

Av ansökan ska framgå
1) det fartyg som ansökan om registrering eller inskrivning av äganderätten gäller,
2) ägarens namn,
3) övriga uppgifter som ska antecknas i registret om de inte framgår av bilagorna till

ansökan, samt
4) ägarens, dennes representants eller ombuds telefonnummer samt den postadress till

vilken meddelanden i ärendet kan sändas.
Sökanden ska förete behövlig utredning över lagligheten av sitt förvärv. De handlingar

som förvärvet grundar sig på ska fogas till ansökan i original eller avskrift som har be-
styrkts av notarius publicus.

Sökanden kan även förete en avskrift av den ursprungliga handlingen som utredning
över lagligheten av förvärvet. Den ursprungliga handlingen eller en handling som be-
styrkts av notarius publicus ska dock företes för myndigheten senast en månad efter det att
ansökan om inskrivning av äganderätten i registret borde ha gjorts.

Om fartygets tidigare ägares förvärv inte har antecknats i registret, ska sådan utredning
över den tidigare ägarens äganderätt företes som skulle behövas för inskrivning av den ti-
digare ägarens förvärv. Utredning över tidigare ägares äganderätt behöver dock inte före-
tes om fartyget har sålts på exekutiv auktion.

27 §

Avslående av ansökan

En i 20 § avsedd ansökan ska avslås, om
1) utredning som avses i 20 § 3–5 mom. inte har företetts och kungörelse enligt 25 §

inte har begärts,
2) överlåtaren inte hade rätt att överlåta fartyget och en anteckning om detta hade gjorts

i registret före överlåtelsen, eller
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3) det finns något annat hinder för registreringen av fartyget eller inskrivningen av
äganderätten än de som avses i 1 och 2 punkten.

31 §

Avregistrering av fartyg

Om den i registret införda ägaren inte fullgör sin skyldighet enligt 30 §, får registermyn-
digheten självmant avföra fartyget ur registret på de grunder som nämns i den paragrafen.

Om den i registret antecknade fartygsägaren inte uppfyller sin skyldighet enligt 20 § 4
mom., ska registermyndigheten avföra fartyget ur registret.

Registermyndigheten ska innan fartyget avregistreras ge den i registret antecknade äga-
ren tillfälle att bli hörd. Om det gäller ett fartyg som har godkänts som finskt med stöd av
1 kap. 1 b § i sjölagen, ska befraktaren som har hyrt fartyget utan besättning dessutom ges
tillfälle att bli hörd.

Den i registret antecknade ägaren ska utan dröjsmål underrättas om registermyndighe-
tens beslut att avregistrera fartyget.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
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