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Muu asiaMnrovvvvom ändring av sjölagen Utgiven i Helsingfors den 18 december 2017

862/2017

Lag
om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i sjölagen (674/1994) 23 kap. 1 §,
ändras 21 kap. 1–3, 3 b, 9 och 13 §, av dem 21 kap. 1 § sådan den lyder i lag 283/2013

och 3 b § sådan den lyder i lag 1363/2006, samt
fogas till 21 kap. en ny 1 a § som följer:

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

1 §

Sjörättsdomstolarna

Underrätter som behandlar i denna lag avsedda mål och ärenden (sjörättsdomstolar) är
Helsingfors och Ålands tingsrätter.

Ålands sjörättsdomstols domkrets består av landskapet Åland och Helsingfors sjörätt-
domstols domkrets består av övriga Finland.

1 a §

Sjörättsdomstolens domförhet

I fråga om sjörättsdomstolens domförhet tillämpas vad som i 2 kap. i rättegångsbalken
föreskrivs om tingsrättens domförhet.

Vid behandling av ärenden som gäller sjöförklaring, kvarstad på fartyg enligt 4 kap.
samt ärenden enligt 18 kap. 21 och 22 § är sjörättsdomstolen trots vad som föreskrivs i 1
mom. domför med ordföranden ensam.

2 §

Sakkunniga vid sjörättsdomstolen

Sjörättsdomstolen bistås av två sakkunniga som är insatta i och förtrogna med sjöfarts-
ärenden och som ska vara närvarande vid behandlingen av ärenden. De sakkunniga behö-
ver dock inte vara närvarande, om sjörättsdomstolens ordförande med hänsyn till sakens
ringa betydelse eller sakens beskaffenhet så beslutar.

En sakkunnig ska bistå sjörättsdomstolen med upplysningar i nautiska och sjötekniska
frågor, om sjörättsdomstolen ber om det eller om den sakkunniga själv anser det vara be-
hövligt för att utreda saken. En sakkunnig är berättigad att genom förmedling eller med
samtycke av sjörättsdomstolens ordförande ställa frågor till en sakägare, ett vittne eller till
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en person som har kallats för att höras. Om sjörättsdomstolen ber en sakkunnig om utlå-
tande i en viss fråga, ska den sakkunniga ge det för protokollet.

Sjörättsdomstolen förordnar de sakkunniga och fyra suppleanter för dem för två år i
sänder. Innan en sakkunnig förordnas till uppdraget ska den sakkunnige inför sjörättsdom-
stolen avge en i 19 kap. 6 § 4 mom. i domstolslagen (673/2016) avsedd försäkran som
motsvarar domarförsäkran.

En sakkunnig har rätt till ett skäligt arvode som domstolen bestämmer särskilt för varje
sammanträde. I tvistemål ska käranden betala arvodet i förskott, men arvodet stannar den
förlorande parten till last. I andra mål och för biträde vid behandling av sjöförklaring be-
talas arvodet av statsmedel med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 kap. 22 § i dom-
stolslagen.

3 §

Behörig domstol i tvistemål

Tvistemål som avses i denna lag ska behandlas vid den sjörättsdomstol i vars domkrets
svaranden har sin hemort eller där svaranden varaktigt idkar rörelse eller där fartyget
finns. Som ett rederibolags hemort betraktas fartygets hemort.

Om det för en fordran har ställts säkerhet hos en myndighet för att befria fartyget från
kvarstad eller från någon annan säkringsåtgärd, kan ärendet behandlas också vid den sjör-
ättsdomstol inom vars domkrets säkerheten har ställts. Talan om fordran för vilken säker-
heten har ställts kan behandlas vid denna sjörättsdomstol, även om säkerheten har frigetts.

3 b §

Behörig domstol vid bärgningsföretag

Utöver vad som föreskrivs i 3 § kan mål och ärenden som gäller bestämmande eller för-
delning enligt 16 kap. av bärgarlön eller särskild ersättning behandlas vid den sjörättsdom-
stol inom vars domkrets bärgningen utfördes eller där den bärgade egendomen fördes i
land.

Om ett i 1 mom. avsett mål eller ärende gäller bärgningsarbete som har utförts någon
annanstans än i Finland, kan det utöver vad som föreskrivs i 3 § behandlas vid Helsingfors
tingsrätt.

9 §

Behörig domstol i brottmål

Brottmål som ska behandlas enligt denna lag samt mål och ärenden som gäller överträ-
delse av bestämmelserna om förhindrande av sammanstötning mellan fartyg ska behand-
las av den sjörättsdomstol inom vars domkrets brottet har begåtts. Om brottet har begåtts
under pågående resa ska målet behandlas av den sjörättsdomstol till vars domkrets svaran-
den först anländer med fartyget eller där svaranden annars anträffas eller där fartyget har
sin hemort.

Ringare brottmål får också behandlas och avgöras i samband med en sjörättstvist som
inletts, om det finns ett oskiljaktigt eller nära samband mellan dem.

13 §

Ändringssökande

Ändring i sjörättsdomstolens avgöranden, med undantag för sådana som avses i 8 §,
söks genom besvär hos Helsingfors hovrätt så som föreskrivs i rättegångsbalken.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Trots vad som föreskrivs i 21 kap. 1 § behandlar Egentliga Finlands, Södra Savolax,

Uleåborgs och Österbottens tingsrätter sådana i denna lag avsedda mål och ärenden som
är anhängiga vid dem vid ikraftträdandet av denna lag. Sakkunniga som har förordnats till
sjörättsdomstolen före ikraftträdandet av denna lag får delta i behandlingen.

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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