8 Sameiginlegt sjótjón
1 Almennt
Reglur um sameiginlegt sjótjón (e. General Average) hafa þekkst um
aldir.

Elsta heimild um þessar reglur er að finna í Lögbók Justinianusar,

keisara austrómverska ríkisins, frá 6. öld eftir Krist.

Af textanum sem þar

birtist og eðli lögbókarinnar er dregin sú ályktun að reglurnar séu mun eldri.
Ákvæði um sameiginlegt sjótjón er að finna bæði í Grágás, sem hefur að geyma
íslensk lög frá þjóðveldisöld og í Jónsbók, sem lögfest var á Alþingi 1281.
Meginatriði sameiginlegs sjótjóns er það að tjón sem valdið er, eða
kostnaður sem lagt er í, til að tryggja sameiginlegt öryggi skips og farms,
skiptist hlutfallslega jafnt á milli skipseigenda og farmeigenda.

Reglurnar

byggjast á því að skipseigandi og farmeigendur hafa af því sameiginlega
hagsmuni að skip og farmur komist heil í höfn.
Eins og björgunarreglurnar verður að telja reglurnar um sameiginlegt
sjótjón til helstu sérkenna sjóréttarins. Þessar reglur eru arfur fortíðar.
Hugmyndir um að afnema reglurnar hafa ekki hlotið hljómgrunn.
Um sameiginlegt sjótjón eru nú ákvæði í VI. kafla sigll. Sá kafli er þó
ófullkominn, því þar er ekki að finna eiginlegar efnisreglur, heldur vísað til
hinna svonefndu York-Antwerpen reglna frá 1974.
York-Antwerpen reglurnar eru ekki löggjöf neins ríkis og heldur ekki
venjulegur alþjóðasáttmáli.

Þær voru fyrst samdar 1877, en hafa verið

endurskoðaðar nokkrum sinnum, síðast 2004. Það er alþjóða-sjóréttarnefndin,
Comité Maritime International, skammstafað CMI, sem semur reglurnar, en
félög víða um heim eiga aðild að nefndinni, en ekki ríki.

Útbreiðsla York-

Antwerpen reglnanna byggist á því að í öllum samningum sem snerta útgerð
skipa er samið um að eftir reglunum skuli farið.

Þetta á við bæði um

farmsamninga, farmskírteini og vátryggingarsamninga. Þá er í lögum fáeinna
ríkja ákvæði um að eftir reglunum skuli farið. Reglurnar eru samdar á ensku
og frönsku.
Uppbygging York-Antwerpen reglnanna er sérkennileg. Í þeim eru sjö
ákvæði merkt bókstöfunum A-G og 23 ákvæði merkt í töluröð 1-23, auk

meginskildaga og skýringarreglu sem segir að þegar ákvæði séu ósamþýðanleg
skuli talnareglurnar ganga framar.
Í 151. gr. sigll. er vísað til York-Antwerpen reglnanna frá 1974. Síðan
hafa tvær útgáfur verið samþykktar, 1994 og 2004. Óljóst er hvernig með þetta
skal farið ef á reynir, en sennilega er þetta ekki raunhæft vandamál.

Í

farmskírteinum íslensku skipafélaganna, Eimskips og Samskipa, er vísað til
reglnanna frá 1994. Er það gert vísvitandi, en breytingar sem gerðar voru 2004
féllu í grýttan jarðveg hjá kaupskipaútgerðum víða um heim.
Uppgjör sameiginlegs sjótjóns er einatt viðamikið.

Er það falið

sérstökum mönnum er veitt er löggilding til þessa starfa, og nefnast
niðurjöfnunarmenn sjótjóna. Uppgjörið eða niðurjöfnunin felst í því að ákveða
hvaða kostnaðarliðir skuli greiddir og hversu mikið útgerðarmaður og hver
einstakur farmeigandi skuli greiða. Þeir eiga að taka jafnan þátt í tjóninu, að
tiltölu við þá hagsmuni sem þeir áttu í húfi. Þannig greiðir sá sem átti lítinn
pakka í skipi mun minna en sá sem átti marga gáma hlaðna verðmætum
munum.
Kostnaður við niðurjöfnun sameiginlegs sjótjóns er hár.

Þá getur

framkvæmdin verið flókin og erfið, einkum þegar um er að ræða skip í
áætlunarsiglingum.

Eru farmeigendur þá oftast mjög margir.

Hefur færst í

vöxt að útgerðarfélög falli frá því að krefja um framlög til sameiginlegs
sjótjóns. Hefur verið tekið upp í skilmála húftryggingar flutningaskipa ákvæði
sem nefnt er „General Average Absorption Clause”.

Það felur í sér að

húftryggjandi skipsins greiðir að fullu kostnað við aðgerð, sem unnt væri að fá
jafnað niður í sameiginlegu sjótjóni, sé þessi kostnaður ekki umfram tiltekið
hámark.

Þannig tekur vátryggingafélag skipsins á sig þann hluta kostnaðar

sem farmeigendur, eða vátryggjendur þeirra, hefðu átt að greiða.
Hér á eftir verður rætt stuttlega um skilyrði sameiginlegs sjótjóns, en
það verður látið duga hér.

2 Skilyrði fyrir sameiginlegu sjótjóni
Í reglu A segir að sameiginlegt sjótjón sé einungis það er efnt er til
sérstakrar fórnar eða kostnaðar, vísvitandi og af skynsemi, í þágu sameiginlegs
öryggis, í því skyni að bægja frá hættu er steðjar að skipi og þeim verðmætum

sem í því eru flutt. Meginatriðið er að lagt er í einhvern kostnað, eða fjártjóni
er valdið, til að forðast hættu er ógnar bæði skipi og farmi. Tjóninu er valdið
eða lagt í kostnaðinn vitandi vits og í því skyni að koma í veg fyrir frekara tjón
bæði á skipi og farmi. Sígilt dæmi um slíka fórn er ef hluta farms er kastað
fyrir borð til að létta skip svo því verði náð á flot af grunni.

a. Sérstök fórn eða kostnaður
Almennt fæst venjulegur rekstrarkostnaður ekki bættur í sameiginlegu
sjótjóni. Það er áskilið að óvenjulegur kostnaður komi til. Dæmi má taka af
því er nauðsynlegt reynist að draga skip til hafnar, án þess að um eiginlega
björgun sé að ræða.

b. Vísvitandi
Tjón sem rakið verður til óhapps fæst ekki bætt í sameiginlegu sjótjóni.
Tjón og kostnaður sem bæta skal verður að hafa verið valdið eða lagt í
vísvitandi og í þeim tilgangi að bjarga skipi og farmi. Ef skrúfa skips
eyðileggst þannig að draga verður skip til hafnar verður kostnaður af
drættinum

hluti

af

sameiginlegu

sjótjóni,

viðgerð

á

skrúfunni

verður

skipseigandinn að borga sjálfur, eða húftrygging skipsins. Ef eldur kviknar í
lestarrými fæst það sem brennur ekki bætt í sameiginlegu sjótjóni, en það sem
eyðileggst við slökkvistarfið verður bætt í sameiginlegu sjótjóni.

c. Skynsemi
Í áskilnaði reglunnar um skynsemi felst að ráðstafanir verða að vera
viðeigandi, í samræmi við tilefnið og til þess fallnar að forða verðmætum frá
eyðileggingu. Grípa skal til hæfilegra ráðstafana.
d. Aðgerðir til sameiginlegra hagsbóta fyrir skip og farm
Regla sú sem felst í A-reglu York Antwerpen reglnanna, er kölluð reglan
um sameiginlegt öryggi (e. common safety).

Gildissvið reglnanna er síðan

víkkað talsvert, en um er að ræða kostnað sem er til sameiginlgera hagsbóta
fyrir skip og farm (e. common benefit). Koma hér einkum til ákvæðin í reglum
10 til 14. Er mælt svo fyrir að ýmiss kostnaður sem kemur til í neyðarhöfn
skuli talinn til sameigeinlegs sjótjóns, þótt skilyrðum reglu A sé strangt tekið

ekki fullnægt. Hér er m.a. átt við kostnað af hafnargjöldum, losun og geymslu
farms, bráðabirgðaviðgerð o.fl. Ekki verður fjallað nánar um þessi atriði hér.

Úr siglingalögum nr. 34/1985
151. gr.
Hafi eigi verið samið á annan veg gilda York/Antwerpen-reglurnar frá 1974 um
alla þætti sameiginlegs sjótjóns.
Samgönguráðuneytið lætur gera handhæga útgáfu af reglum þessum, eins og þær
eru á hverjum tíma, í íslenskri þýðingu.
152. gr.
Hafi eigi verið samið á annan veg fer fullnaðarmat og niðurjöfnun sameiginlegs
sjótjóns fram á þeim stað sem útgerðarmaður velur.
Niðurjöfnun sjótjóna annast löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóna eða, ef þess er
alls ekki kostur, tveir dómkvaddir menn. Ágreining um réttmæti niðurjöfnunar
má bera undir dómstóla.
153. gr.
Tjón á skipi og farmi, sem bæta skal í sameiginlegu sjótjóni, skulu meta þeir menn
sem skipaðir eru eftir ákvæðum 20. gr. Sömu menn skulu meta verðmæti skips og
farms til framlags í sameiginlegu sjótjóni.
154. gr.
Útgerðarmaður eða sá, sem annast rekstur skips í umboði hans, getur farið þess á
leit að sameiginlegu sjótjóni verði jafnað niður. Hafi slík beiðni eigi komið fram
innan tveggja vikna frá því að útgerðarmanni eða umboðsmanni hans barst
áskorun um það frá einhverjum þeim, sem lögmætra hagsmuna hafa að gæta
vegna sjótjónsins, getur hagsmunaeigandinn sjálfur farið þess á leit að sjótjóni
verði jafnað niður.
155. gr.
Hver sá, sem sjótjónið snertir, er skyldur til að láta í té allar upplýsingar, skjöl og
önnur sönnunargögn sem löggiltur niðurjöfnunarmaður eða dómkvaddir
niðurjöfnunarmenn sjótjóns telja þörf.
156. gr.
Sjótjónsframlag af hálfu farms eða annarrar vöru ábyrgist eigandi hinna
framlagsskyldu muna með þeim einum en ekki með öðrum eignum.
Eigi má afhenda farm sem er í ábyrgð fyrir sjótjónsframlagi fyrr en
sjótjónsframlag er greitt eða fullnægjandi trygging fengin fyrir greiðslu.
157. gr.
Nú verður tjón á skipi eða öðrum munum eða kostnaður sem stafar af óhappi á
ferð og telst ekki til sameiginlegs sjótjóns né skipað er fyrir um með sérstökum
ákvæðum að farið skuli með eftir reglum um sameiginlegt sjótjón og skal það þá,
sem einkasjótjón, koma niður á þeim munum, einum eða fleirum, sem skaði varð
á eða kostnaður.
Nú telst kostnaður til einkasjótjóns og varð hann bæði á skipi og farmi
sameiginlega eða á ýmsum hlutum farms og skal honum þá jafnað eftir sanngirni

á þá fémuni sem kostnaðurinn reis af og skal þar þá farið, svo sem verða má, eftir
reglunum um sameiginlegt sjótjón. Kostnaður af björgun farms kemur
hlutfallslega niður á farminum og farmgjaldi því sem greitt er af munum þeim
sem bjargað varð.
Um niðurjöfnun einkasjótjóns fer eftir ákvæðum 152. gr. ef einhver krefst þess
sem hlut á að máli.

The York-Antwerp Rules 2004
(Reglurnar eru ekki birtar hér í heild. Látið er duga að birta skýringarregluna, meginskildagann og
reglur A og 10 til 14, en öðrum ákvæðum er sleppt. Þessi hluti er efnislega lítið breyttur frá
reglunum 1994, sem enn er stuðst við að miklu leyti. Unnt er að sjá reglurnar í heild á vefnum
www.cmi.org/cmidocs/yar.html)

RULE OF INTERPRETATION
In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the
exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith.
Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general
average shall be adjusted according to the lettered Rules.
RULE PARAMOUNT
In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless
reasonably made or incurred.
RULE A
1. There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice
or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common
safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a
common maritime adventure.
2. General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different
contributing interests on the basis hereinafter provided.

Rule X - Expenses of Port of Refuge, etc.
(a) When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have
returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or
other extraordinary circumstances which render that necessary for the common
safety, the expenses of entering such port or place shall be admitted as general
average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part
of it, the corresponding expenses of leaving such port or place of refuge
consequent upon such entry or return shall likewise be admitted as general
average.
When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to
another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or
place, the provisions of this Rule shall be applied to the second port or place as if
it were a port or place of refuge and the cost of such removal including temporary
repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of Rule
XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.
(b) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a
port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as general average, when
the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable
damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs
were necessary for the safe prosecution of the voyage, except in cases where the

damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any
accident or other extraordinary circumstances connected with such damage
having taken place during the voyage.
The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be
admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage
due to shifting during the voyage, unless such restowage is necessary for the
common safety.
(c) Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is
admissible as general average, the costs of storage, including insurance if
reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall
likewise be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be
applied to the extra period of detention occasioned by such reloading or
restowing.
But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage,
storage expenses shall be admitted as general average only up to the date of the
ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of
completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place
before that date.
Rule XI - Wages and Maintenance of Crew and other expenses bearing up for
and in a port of refuge, etc.
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and
fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage occasioned by a
ship entering a port or place of refuge or returning to her port or place of loading
shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or
place are allowable in general average in accordance with Rule X(a).
(b) When a ship shall have entered or been detained in any port or place in
consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which
render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship
caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the
safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of the master, officers
and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or
place until the ship shall or should have been ready to proceed upon her voyage,
shall be admitted in general average.
Fuel and stores consumed during the extra period of detention shall be admitted
as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting
repairs not allowable in general average.
Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be
admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason
of repairs not allowable in general average.
Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading
or call without any accident or other extraordinary circumstance connected with
such damage having taken place during the voyage, then the wages and

maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed and port
charges incurred during the extra detention for repairs to damages so discovered
shall not be admissible as general average, even if the repairs are necessary for the
safe prosecution of the voyage.
When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the
wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores
consumed and port charges shall be admitted as general average only up to the
date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the
date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment
takes place before that date.
(c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments
made to or for the benefit of the master, officers and crew whether such payments
be imposed by law upon the shipowners or be made under the terms of articles of
employment.
(d) The cost of measures undertaken to prevent or minimise damage to the
environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of
the following circumstances:
(i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been
undertaken by a party outside the common maritime adventure, would have
entitled such party to a salvage reward;
(ii) as a condition of entry into or departure from any port or place in the
circumstances prescribed in Rule X(a);
(iii) as a condition of remaining at any port or place in the circumstances
prescribed in Rule X(a), provided that when there is an actual escape or release of
pollutant substances the cost of any additional measures required on that account
to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed
as general average;
(iv) necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo
whenever the cost of those operations is admissible as general average.
Rule XII - Damage to Cargo in Discharging, etc.
Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in consequence of their
handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as
general average, when and only when the cost of those measures respectively is
admitted as general average.
Rule XIII - Deduction from Cost of Repairs
Repairs to be allowed in general average shall not be subject to deductions in
respect of "new or old" where old material or parts are replaced by new unless the

ship is over fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third.
The deductions shall be regulated by the age of the ship from the 31st December
of the year of completion of the construction to the date of the general average act,
except for insulation, life and similar boats, communications and navigational
apparatus and equipment, machinery and boilers for which the deductions shall
be regulated by the age of the particular parts to which they apply.
The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts
when finished and ready to be installed in the ship.
No deductions shall be made in respect of provisions, stores, anchors and chain
cables.
Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full.
The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in
general average unless the bottom has been painted or coated within the twelve
months preceding the date of the general average act in which case one half of
such costs shall be allowed.
Rule XIV - Temporary Repairs
Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or refuge,
for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost
of such repairs shall be admitted as general average.
Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to enable the
adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general
average without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the
saving in expense which would have been incurred and allowed in general
average if such repairs had not been effected there.
No deductions "new for old" shall be made from the cost of temporary repairs
allowable as general average.

