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1 Hvað er skip?
Í víðtækustu merkingu telst skip vera sérhvert fljótandi far, þar á meðal
farkostur án særýmis, er getur ferðast á sjó eða vötnum. Þessa skilgreiningu er
að finna í a-lið 3. reglu Alþjóðareglna til að koma í veg fyrir árekstra á sjó frá
1972, sbr. lög nr. 7/1975. Í þessu felst að öll farartæki á sjó verða að fara eftir
siglingareglunum. Þannig ákveða flest lög varðandi siglingar gildissvið sitt.
Byggja má á skilgreiningu siglingareglnanna sem grunni, en í mörgum lagaákvæðum er bætt við áskilnaði um tiltekna lágmarksstærð.

Skráningarskyld

eru skip sem eru sex metrar á lengd eða stærri, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr.
115/1985. Í lögum nr. 35/2010 um lögskráningu sjómanna segir að lögskráð
skuli á skráningarskyld skip, sbr. 2. gr., enda séu þau gerð út í atvinnuskyni.

Í ritum um sjórétt er einatt fjallað nánar um hvaða hlutir geti talist vera
skip og hverjir ekki. Hér verður því sleppt, nema hvað bent skal á eitt atriði.
Hvað ef farkostur sem notaður hefur verið til siglinga er bundinn við bryggju
og nýttur sem hótel eða veitingahús?

Eru launakröfur starfsmanna tryggðar

með sjóveðrétti? Þyrfti að greiða slökkviliði björgunarlaun fyrir að slökkva
eld í skipinu? Rétt svar við þessum spurningum liggur ekki í augum uppi.
2 Tilurð og endalok skips
Stundum þarf að skera úr um hvort skip sé orðið til og í öðrum tilvikum
hvort það teljist enn til skipa.

Ýmsar reglur sjóréttarins gilda eingöngu um

skip. Þannig getur sjóveðréttur eingöngu stofnast í skipi eða farmi skips. Tiltekin réttaráhrif eru bundin við það að skip telst ekki lengur til skipa. Þá falla
t.d. niður samningar eins og skiprúmssamningar skipverja og farmsamningar er
varða það skip.
Skip er örugglega orðið til við sjósetningu. Þá er unnt að stofna til allra
venjulegra réttinda yfir skipinu, þ. á m. sjóveða, svo dæmi sé tekið. Spurning
er hins vegar hvort þetta geti gerst fyrr. Því verður að svara játandi, að svo
miklu leyti sem það getur verið raunhæft. Skipverjar eru yfirleitt ekki ráðnir
fyrr en um það bil sem skip hefur siglingar. Það er hins vegar unnt að gera
ýmiss konar samninga um skip áður en smíði þess er lokið. Þannig er hægt að
ganga frá farmsamningi eða leigusamningi.

Skip í smíðum verður skráð í

skipaskrá svokallaðri bráðabirgðaskráningu, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr.
115/1985 og reglur nr. 83/2002. Gerð er krafa um að smíði þess sé komin á
tiltekið stig, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglnanna.

Þinglýsa má veðbréfum á skip í

smíðum, þegar það hefur verið skráð slíkri bráðabirgðaskráningu.
Skip sem hefur farist telst ekki lengur til skipa. Ekki er þó þar með sagt
að engar reglur gildi lengur um það, en heimildir eru í lögum sem skylda
útgerðarmann til að fjarlægja skipsflak. Við það að það telst ekki lengur til
skipa eru svo ýmis réttaráhrif bundin. Farmsamningar um skipið falla niður,
og skiprúmssamningum skipverja er sjálfkrafa slitið, sbr. 26. gr. sjómannalaga
nr. 35/1985 (hér eftir skammst. sjóml.).

Jafnvel þótt skip sé enn til staðar

getur verið að ekki beri að telja það til skipa.

Er það kallað að skip sé

óbætandi, sbr. 2. gr. siglingalaga nr. 34/1985 (hér eftir skammst. sigll.). Þessi
tilfelli eru:
1. Engri viðgerð verður við komið á skipi.
2. Ekki er unnt að gera við skip þar sem það er, eða á nokkrum
þeim stað er það verður flutt til.
3. Skip er ekki þess virði að gert sé við það.
Samkvæmt 1. lið er um það að ræða að ekki er tæknilega mögulegt að
gera við skipið, viðgerð fæli í sér nýsmíði. Í 2. lið er því hins vegar þann veg
farið að ekki er unnt að koma skipinu til viðgerðar, sem annars væri möguleg.
Það er 3. liðurinn sem í reynd skiptir mestu máli. Þar er um að ræða beint mat
á því hvort hagkvæmt sé að gera við skip, hvort viðgerð kosti meira en að
kaupa annað sambærilegt skip. Við þann útreikning er annars vegar stuðst við
ætlaðan viðgerðarkostnað að viðbættu hugsanlegu verðmæti flaksins, hins
vegar verðmæti skipsins að viðgerð lokinni. Sé viðgerðarkostnaður og verðmæti flaksins meira en verðmæti skipsins að viðgerð lokinni, telst skipið
óbætandi.
3 Fylgifé með skipi
Einatt er í lögum, reglugerðum, vátryggingaskilmálum og samningum
vísað til skips ásamt fylgifé. Fylgifé telst vera sá búnaður og þeir munir sem
ætlaðir eru til varanlegra nota á skipi og eru nauðsynlegir til að skipinu verði
siglt. Skrokkur, þilfar, vélar og skrúfur eru hlutar af skipinu, en lóran, dýptarmælar, björgunarbúnaður o.fl. er fylgifé.

Hins vegar teljast veiðarfæri

venjulega ekki til fylgifjár, nema fastur útbúnaður sem er um borð í skipinu, og
ekki eldsneytisbirgðir eða vistir.
4 Eignarréttur að skipi.
Skip er eign tiltekins aðila. Allir þeir aðilar sem geta átt réttindi geta átt
skip, hvort sem það eru einstaklingar, ýmiss konar félög einstaklinga
(sameignarfélög, hlutafélög), sveitarfélög eða ríkissjóður og einstakar ríkisstofnanir.

Eigandi skips má segja að ráði því að öllu leyti, þótt talsverðar takmarkanir séu á nýtingu þess.

Eignarréttur að skipi er að þessu leyti ekki

frábrugðinn eignarrétti að öðrum lausafjármunum.

Yfirleitt er eignarréttur

skýrgreindur á þann veg að með eignarrétti að hlut ráði eigandi notkun og
nýtingu hlutarins að öllu leyti, með þeim takmörkunum er leiði af lagareglum.
Eigandi ræður því hvað gert er við skip. Í fyrsta lagi getur hann lagt því,
en hann getur haft af því ýmis not, til skemmtisiglinga, til flutninga á mönnum
eða munum, til fiskveiða eða annarrar starfsemi. Við nýtingu skipsins er hann
þó háður ýmsum takmörkunum.

Réttur til fiskveiða innan efnahags-

lögsögunnar er takmarkaður á ýmsa vegu. Þá eru honum sett ýmis skilyrði um
hvernig skipið er gert og útbúið og af hálfu ríkisvaldsins er haft reglubundið
eftirlit með ástandi skipsins.
Þá getur skipseigandi skuldbundið sig á ýmsan hátt með samningum til
þess að nota skipið. Hann getur leigt það öðrum aðila og er það þá leigutakinn
sem í raun ákveður hvað gert skuli við skipið á leigutímanum. Skipseigandinn
er þá skuldbundinn til að láta umráð skipsins af hendi.

Þá getur hann hafa

skuldbundið sig til að flytja varning með skipinu, og er þá skuldbundinn til að
láta skipið taka farm á tilteknum stað og sigla með hann til ákveðins staðar.
5 Útgerðarmaður
Víða í sigll. og sjóml. kemur hugtakið útgerðarmaður fyrir. Í sjóml. er
hugtakið yfirleitt notað sem tilgreining á gagnaðila skipverja að skiprúmssamningi, þ.e. sá aðili er ræður mann á skip og er skuldbundinn til að greiða
honum laun. En það getur ekki átt við í öllum tilfellum.
Útgerðarmaður skips er venjulega talinn sá er mannar það, býr vistum og
hefur í förum fyrir eigin reikning. Þótt þessi skýrgreining sé ekki alls kostar
skýr, dregur hún fram meginatriðin. Ef eigandi skips hefur skipið í förum fyrir
eigin reikning telst hann vera útgerðarmaður þess.
samkvæmt

leigusamningi

(þurrleigusamningi,

Annars er leigutaki

demise-charter)

talinn

útgerðarmaður, en ekki farmsamningshafi samkvæmt ferð- eða tímabundnum
farmsamningi.
6 Veðréttur í skipum

Þegar menn stofna til skulda með því að fá fé lánað gefa þeir venjulega
út skuldabréf þar sem þeir lofa að endurgreiða lánið á tilteknum gjalddögum. Í
þessu felst persónuleg skuldbinding útgefandans og hann ber ábyrgð á greiðslu
með öllum eignum sínum. Hafi hlutafélag stofnað til skuldar ber það ábyrgð á
greiðslunni.

Hluthafar félagsins verða ekki krafðir um greiðslu, en tapa

hlutafé sínu ef félagið verður tekið til gjaldþrotaskipta. Persónuleg ábyrgð á
öðrum skuldbindingum fer á sama veg, bæði samkvæmt samningum, á sköttum
og þegar menn eða félög verða skaðabótaskyld.
Sumir kröfuhafar fá betri stöðu en aðrir með því að eignast veð í
einhverri eign skuldara til tryggingar kröfu sinni. Almennt standa kröfuhafar
jafnt að vígi til að fá greiðslu af eignum skuldara, en veðhafar standa framar að
svo miklu leyti sem verðmæti veðsettra muna dugar til. Veðréttindi fela í sér
rétt veðhafans til að fá tiltekna peningakröfu greidda af verðmæti hins veðsetta
og forgangsrétt til þess gagnvart öðrum kröfuhöfum veðþolans.

Ef allt um

þrýtur er eignin seld nauðungarsölu og veðkröfur greiddar með söluandvirðinu.
Veðréttur í skipum er ætíð svokallað sjálfsvörsluveð, eigandi skipsins
heldur umráðum þess. Veðhafar, aðrir en sjóveðhafar, verða að þinglýsa rétti
sínum til að hann njóti réttarverndar gagnvart þriðja manni. Ella gæti eigandi
skipsins selt skipið öðrum aðila, sem ekki væri skuldbundinn til að greiða veðkröfuna. Einnig gæti hann veðsett skipið á ný og hinn nýi veðhafi öðlast forgang með því að þinglýsa veðbréfi sínu.
Veðréttindi eru venjulega greind í þrennt, eftir því hvernig til þeirra er
stofnað:

Samningsveð, dómveð og lögveð.

Samningsveð stofnast með

samningi milli veðþolans og veðhafans, yfirleitt með útgáfu veðskuldabréfs
eða tryggingarbréfs. Dómveð kallast sá réttur sem stofnast þegar fjárnám er
gert í eign. Loks eru lögveð, en þau stofnast skv. beinum ákvæðum laga, er
ákveðin skilyrði eru uppfyllt, til tryggingar þeim kröfum er lögin tilgreina.
Sjóveð eru lögveðréttindi. Um þau eru ákvæði í IX. kafla sigll.
Reglur sigll. um sjóveð voru sniðnar eftir siglingalögum hinna
Norðurlandaþjóðanna, en reglur þeirra voru í samræmi við reglur alþjóðasáttmála um sjóveð frá 1967. Íslendingar hafa ekki fullgilt sáttmála þennan og
heldur ekki nýrri sáttmála frá 1993.

Við veðsetningu verður að afmarka hvað er veðsett. Varðandi samningsveð þá heimilar 1. mgr. 31. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997 að með skipi
sé sett að veði, auk venjulegs fylgifjár, aðrir lausafjármunir, svo sem olíubirgðir sem á hverjum tíma eru í skipinu, veiðarfæri, skipsbúnaður og önnur
áhöld. Hér er heimiluð víðtæk veðsetning, sem nær til búnaðar sem venjulega
er ekki talinn til fylgifjár.
Þessi heimild er notuð í allflestum veðbréfum um skip. Um sjóveð er
sérstakt ákvæði í 203. gr. sigll. Þar segir að sjóveðréttur í skipi nái einnig til
skipsbúnaðar, en þó ekki til vista, eldsneytis eða annarra vélarnauðsynja. Um
réttindi skv. fjárnámsgerð er ekki að þessu leyti að finna neinar reglur í lögum.
Líklega verður að miða við að fjárnám nái til skipsins og þess sem talið er
fylgifé eftir almennri málvenju. Þó er unnt við slíkar gerðir að gera fjárnám í
ýmsum munum, sem teljast ekki hluti skipsins eða fylgifé.
Þegar skip hefur farist eða verið dæmt óbætandi, sbr. 2. gr. sigll.,
stofnast einatt krafa til vátryggingarbóta fyrir skipið.

Veðhafi fær yfirleitt

greidda kröfu sína af þeim bótum. Sjóveðréttur færist hins vegar ekki yfir á
kröfu til vátryggingarfjár, sbr. 211. gr. sigll.

Gildir þetta jafnt um sjóveð í

skipi og farmi. Undantekning er gerð um kröfur skv. 1. tl. 197. gr., þ.e. launakröfur. Veðréttur fyrir þeim flyst yfir á vátryggingabæturnar.
Varðandi afla skips þá er í 32. gr. laga um samningsveð heimiluð veðsetning afla. Þessi heimild nær til þess að veðsetja allan afla sem veiðist á
tilteknu skipi. Heimildin er óskyld veðsetningu skipsins sjálfs, unnt er að veðsetja afla sem kann að veiðast þótt aðrir eigi veð í skipinu.
Haldsréttur er réttur þess sem hefur unnið að smíði, viðgerð eða endurbótum á skipi til að halda vörslum skipsins þar til greitt hefur verið fyrir
verkið. Um haldsrétt er ákvæði í 200. gr. sigll. Haldsréttur víkur fyrir sjóveðrétti, en gengur framar öðrum veðréttindum.
Í 2. mgr. 197. gr. sigll. eru taldir þeir aðilar sem sjóveðskrafa getur
beinst að. Það er venjulega útgerðarmaður sem er persónulega ábyrgur fyrir
kröfunni, en eins og áður kom fram er hann ekki ætíð eigandi skipsins. Það er
hann, eftir atvikum aðrir veðhafar, sem tapa ef fé er tekið af söluandvirði
skipsins til greiðslu sjóveðskröfu.

Sé skip selt til fullnustu sjóðveðskröfu

getur eigandi skipsins eignast endurkröfu á skuldara kröfunnar.

a. Kröfur tryggðar með sjóveðrétti í skipi
Kröfur sem tryggðar eru með sjóveðrétti í skipi eru taldar í 197. gr.
sigll., en þær kröfur sem tryggðar eru með sjóveðrétti í farmi eru taldar í 204.
gr.
Í 1. tl. 1. mgr. 197. gr. eru talin laun og önnur þóknun skipstjóra, skipverja og annarra, sem ráðnir eru á skip, fyrir störf um borð. Ákvæðið tekur
ekki aðeins til fastra launa, heldur allra launa, hvaða nafni sem þau nefnast,
svo og allra svonefndra launatengdra gjalda.

Það er ekki skilyrði að við-

komandi teljist til hinna eiginlegu skipverja, og heldur ekki að hann sé ráðinn
af útgerðarmanni eða skipstjóra fyrir hans hönd. Það er nægilegt að starf sé
unnið um borð í skipi, og nær sjóveðrétturinn til þess skips sem unnið er á,
ekki til annarra skipa.
Það eru ekki einungis bein laun skipverja sem eru tryggð með sjóveðrétti.
Gjöld til lífeyrissjóðs, orlofssjóðs stéttarfélags og sjúkrasjóðs eru líka tryggð
með sjóveðrétti.

Sama á við um staðgreiðslu og önnur opinber gjöld sem

dregin hafa verið af launum.
Þó að í 1. tl. sé einungis getið um laun og þóknun fyrir störf hefur verið
staðfest margoft í dómum að sjóveðréttur sé einnig til tryggingar kröfu um
laun í veikinda- og slysaforföllum og bótakröfu vegna ólögmætrar uppsagnar.
Í 2. tl. 197. gr. er fjallað um bótakröfur vegna lífs- og líkamstjóns.
Þessar skaðabótakröfur eru tryggðar með sjóveðrétti ef slys hefur orðið í
beinum tengslum við rekstur skipsins.

Ákvæðið er ekki bundið við kröfur

skipverja og heldur ekki manna um borð í viðkomandi skipi. Mesta þýðingu
hefur ákvæðið hins vegar fyrir skipverja og farþega.
Í 3. tl. 197. gr. er fjallað um bótakröfur vegna eignatjóns. Eins og í 2. tl.
eru kröfur þessar tryggðar með sjóveðrétti ef tjón hefur orðið í beinu sambandi
við rekstur skipsins.

Sem dæmi um slíkar kröfur má nefna kröfu um bætur

vegna áreksturs skipsins við önnur skip eða landföst mannvirki. Áskilið er að
bótakrafa sé ekki byggð á samningi, að krafan sé utan samninga sem kallað er.
Þar með eru útilokaðar m.a. kröfur vegna tjóns á farmi er skipið flytur og á
farangri farþega.
Taka verður fram að 2. og 3. tl. eru ekki bótareglur, ekki er hér ákveðið
í hvaða tilvikum bætur skuli greiddar. Bótaskylda verður að byggjast á öðrum
heimildum.

Samkvæmt 4. tl. eru kröfur um björgunarlaun, framlög til sameiginlegs
sjótjóns og bætur fyrir að fjarlægja skipsflak tryggðar með sjóveðrétti. Hér er
átt við björgunarlaun samkvæmt VIII. kafla sigll. og framlög til sameiginlegs
sjótjóns samkvæmt VI. kafla laganna.
Ákvæði 5. tl. nefnir loks skipagjöld.

Orðalagið er annað en í sátt-

málanum frá 1967, en þar er talað um hafnar- og skipaskurðagjöld og þóknun
fyrir leiðsögu. Sama orðalag er í nýja sáttmálanum frá 1993. Ýmsir skattar og
gjöld sem lögð eru á vegna skipa eru tryggð með lögveði í skipinu, sbr. t.d. 4.
mgr. 28. gr. laga nr. 47/2003. Þar er lögfest gjald sem nefnt er skipagjald, en
orðið er þar notað í annarri merkingu en í 5. tl. 1. mgr. 197. gr.
Kröfur sem sjóveðréttur fylgir geta numið verulegum fjárhæðum. Sem
dæmi má nefna björgunarlaun, sem fræðilega séð geta orðið jafn há verðmæti
því sem bjargað er, skaðabótakröfur vegna eignatjóns eða slysa geta einnig
orðið mjög háar, jafnvel þótt ábyrgð útgerðarmanns sé takmörkuð. Þá getur
kostnaður við að fjarlægja skipsflak numið margföldu verðmæti flaksins. Er
ljóst að háar sjóveðskröfur ógna öryggi samningsveðhafa, en sjóveðskröfur
ganga framar öðrum veðkröfum.

Útgerðarmaður hefur yfirleitt vátryggingar

sem greiða kröfur samkvæmt 2.-4. tl. 197. gr. Séu venjubundnar vátryggingar
fyrir hendi er áhætta samningsveðhafa vegna sjóveðskrafna ekki mikil og
auðvelt að reikna með henni.

b. Kröfur tryggðar með sjóveðrétti í farmi
Í 204. gr. sigll. eru taldar þær kröfur sem eru tryggðar með sjóveðrétti í
farmi. Önnur ákvæði um sjóveðrétt í farmi eru í 205. -207. gr. Ekki verður
fjallað nánar um þessi ákvæði. Einungis skal bent á að samkvæmt 1. mgr. 206.
gr. fellur sjóveðréttur í farmi niður þegar farmurinn hefur verið afhtentur. Eru
farmeigendur venjulega krafðir um ábyrgðaryfirlýsingu áður en farmur er
afhentur þeim eftir að skip er komið til hafnar, ef einhverjar sjóveðskröfur hafa
stofnast.

Hafi farmeigandi tryggt farminn gefur tryggingafélag hans þessa

yfirlýsingu.

c. Fullnusta veðkrafna
Flestar sjóveðskröfur þarf að fá staðfestar með dómi. Að gengnum dómi
getur kröfuhafi fengið gert fjárnám í skipinu og síðan krafist nauðungarsölu.

Mál til greiðslu kröfunnar og staðfestingar sjóveðréttar þarf að höfða innan árs
frá því að krafa stofnaðist, ella er sjóveðréttur fyrndur. Fjárkrafan fyrnist á
lengri tíma.
Í flestum veðskuldabréfum er heimild til að krefjast nauðungarsölu án
þess að dómur hafi gengið eða fjárnám verið gert, sbr. 2. tl. 6. gr. laga nr.
90/1991.
Sé skip selt nauðungarsölu skiptir sýslumaður söluandvirðinu á milli
veðhafa. Fyrst fá sjóveðshafar greiðslu á sínum kröfum, síðan aðrir veðhafar í
réttri röð. Ef söluandvirði hrekkur ekki til að greiða allar sjóveðskröfur skulu
þær greiddar í þeirri röð sem þær eru taldar í 197. gr., þó þannig að kröfur
innan sama töluliðs eru jafnréttháar. Undantekning er gerð frá þessu varðandi
kröfur skv. 4. tl. (björgunarlaun o.fl.), en þær ganga framar öllum eldri
sjóveðskröfum og innbyrðis ræður aldur þeirra, þannig að yngri kröfur ganga
framar eldri.
7 Leigusamningar
Eins og áður sagði getur eigandi skips látið öðrum eftir að gera það út.
Fátítt er að fiskiskip hér á landi séu leigð til langs tíma, yfirleitt er það
einungis til nokkurra mánaða. Flutningaskip eru hins vegar oft leigð til langs
tíma. Algengur leigutími er 10-20 ár þegar flutningaskip eru leigð.
Talað er um leigu eða þurrleigu flutningaskipa er skip er leigt án áhafnar.
Fylgi áhöfn, þannig að leigusali greiði áfram laun skipverja, er um að ræða
tímabundinn farmsamning, stundum kallað tímaleigusamningur.

Er eigandi

skips þá ekki nefndur leigusali heldur farmflytjandi og telst áfram vera
útgerðarmaður skipsins.
8 Skipakaup
Um réttindi og skyldur kaupanda og seljanda í skipakaupum gilda lög
um lausafjárkaup nr. 50/2000. Þar er að finna margvísleg ákvæði um greiðslu
kaupverðs, afhendingu söluhlutar, áhættu af því að hlutur fari forgörðum, vanefndir og úrræði vegna þeirra. Þessi lög eru frávíkjanleg, unnt er að semja svo

um fyrir fram að aðrar reglur gildi í skiptum aðila en leiða af ákvæðum
laganna.
Kaupsamningar og afsöl fyrir skipum eru skrifleg.

Skrá þarf hjá

Samgöngustofu eigendaskipti að öllum skráningarskyldum skipum.

Þá er

nauðsynlegt að þinglýsa öllum eignarheimildum að skipum sem eru 5
brúttótonn eða stærri. Verður þetta ekki gert nema samningar séu skriflegir.

Úr lögum um samningsveð nr. 75/1997

E. Veð í búnaði skipa, afla, sjávarafurðum og rekstrarvörum sjávarútvegs.
31. gr. Búnaður skipa.
1. Þeim er veðsetur skip er rétt að semja svo um að skipinu skuli fylgja, auk
venjulegs fylgifjár, annað lausafé sem ætlað er til nota á skipinu, svo sem
olíubirgðir þær sem í skipinu eru hverju sinni, veiðarfæri, skipsbúnaður og önnur
áhöld.
2. Veðsetningin gerist samtímis veðsetningu viðkomandi skips. Veðrétturinn
öðlast réttarvernd með skráningu á blað veðsala í skipabók í samræmi við ákvæði
þinglýsingalaga.
3. Ákvæði 3., 5. og 6. mgr. 24. gr. og 1.–4. mgr. 27. gr. eiga hér við, eftir því sem
við getur átt.
32. gr. Afli, afurðir og rekstrarvörur.
1. Útgerðarmönnum, framleiðendum sjávarafurða og þeim sem eignast vörur
þessar til vinnslu eða endursölu til annarra en neytenda er heimilt að setja að
sjálfsvörsluveði einu nafni afla, tilgreindar tegundir afurða og rekstrarvörur sem
veðsali á eða eignast kann eða hefur til sölumeðferðar.
2. Við veðsetningu skv. 1. mgr. skiptir verkunar- eða framleiðslustig ekki máli.
3. Veðréttur í afla, rekstrarvörum og afurðum öðlast réttarvernd með þinglýsingu
á blað réttsala í lausafjárbók í samræmi við ákvæði þinglýsingalaga.
4. Við veðsetningu skv. 1. mgr. gilda um framsal ákvæði 1.–4. mgr. 27. gr. laga
þessara.

Úr siglingalögum nr. 34/1985

XI. kafli. Um sjóveðrétt o.fl.
1. Sjóveðréttur og önnur réttindi í skipum.
197. gr. Eftirtaldar kröfur eru tryggðar með sjóveðrétti í skipi:
1. Laun og önnur þóknun sem skipstjóri, skipverjar og aðrir þeir, sem á skip eru
ráðnir, eiga rétt á fyrir störf um borð.
2. Bætur fyrir lífs- og líkamstjón sem hlotist hefur í beinu sambandi við rekstur
skipsins.
3. Bætur fyrir eignartjón sem hlotist hefur í beinu sambandi við rekstur skipsins
enda sé bótakrafan eigi byggð á samningi.
4. Björgunarlaun, bætur fyrir að fjarlægja skipsflak og framlög til sameiginlegs
sjótjóns.
5. Skipagjöld.
Sjóveðréttur stofnast hvort heldur sem krafan beinist að útgerðarmanni
viðkomandi skips, eiganda þess, afnotahafa, farmsamningshafa eða umráðamanni
(disponent).
Sjóveðréttur stofnast um leið og krafa sú sem honum er ætlað að tryggja.
198. gr. Sjóveðréttur í skipi gengur fyrir öllum öðrum eignarhöftum í því.
Kröfum, sem sjóveðréttur fylgir, skal fullnægja í þeirri röð töluliða sem þær eru
taldar í 1. mgr. 197. gr. og þær, sem taldar eru í sama tölulið, eru jafnréttháar sín í
milli. Þó skulu þær kröfur, sem taldar eru í 4. tölul. 1. mgr. 197. gr., ganga fyrir
öðrum kröfum sem áður hafa stofnast og af þeim kröfum, sem taldar eru í 4. tölul.,
ganga yngri kröfur fyrir eldri.
199. gr. Sjóveðréttur helst áfram í skipi, að undanskildum tilvikum þeim sem í 202.
gr. greinir, þó að eignarréttur yfir því færist til annarra eða breyting verði á
skráningu þess. Sjóveðréttur í skipi fellur þó niður gagnvart grandlausum
viðsemjendum eiganda skips ef hann hefur verið staðfestur með dómi eða
dómsátt og útdrætti úr dóminum eða dómsáttinni hefur ekki verið þinglýst innan
sex vikna frá því að dómur var upp kveðinn eða dómsátt gerð.
Nú hefur skip verið framselt við frjálst afsal til erlends aðila og það hefur í för
með sér að veðréttur fyrir kröfu, sem framseljandi var ekki persónulega ábyrgur
fyrir, fellur niður eða nýtur lakari forgangs og verður þá framseljandi persónulega
ábyrgur fyrir kröfunni allt að verðmæti veðsins.
200. gr. Sá, sem hefur smíðað skip eða framkvæmt viðgerð á því, getur beitt
haldsrétti til tryggingar kröfu sinni vegna smíðinnar eða viðgerðarinnar enda hafi
hann vörslu skipsins.

Haldsréttur tekur ekki til kröfu eða þess hluta kröfu sem ágreiningur er um ef
haldsréttarþoli setur bankatryggingu eða aðra sambærilega tryggingu fyrir
greiðslu kröfunnar eins og hún verður úrskurðuð eða dæmd.
Haldsréttur víkur fyrir sjóveðréttindum í skipi en gengur fyrir
samningsbundnum veðréttindum og öðrum eignarhöftum.
201. gr. Sjóveðréttur fyrnist ef honum er ekki fylgt eftir með lögsókn innan eins
árs frá því að krafa stofnaðist.
202. gr. Nú fer fram nauðungarsala á skipi hér á landi og falla þá niður
sjóveðréttindi, annars konar veðréttindi og önnur eignarhöft í skipinu.
Nú er skip dæmt óbætandi og getur þá eigandi krafist þess að það verði selt [við
nauðungarsölu]1) með þeim afleiðingum að sjóveð, annars konar veðréttindi og
önnur eignarhöft falla niður.
Við skiptingu söluandvirðis víkja sjóveð, annars konar veðréttindi og önnur
eignarhöft í skipinu fyrir kostnaði …1) vegna kyrrsetningarinnar eða fjárnámsins
og nauðungarsölunnar. Sjóveðhafar eiga heimtingu á að fá kröfur sínar greiddar
af söluandvirði, miðað við fulla fjárhæð þeirra, en þó ekki fram yfir það sem
reglur um takmarkaða ábyrgð segja til um.
Nú fer nauðungarsala á skipi fram í erlendu ríki og falla þá sjóveð, annars konar
veðréttindi og önnur eignarhöft í skipinu niður, að því tilskildu að skipið sé statt í
hlutaðeigandi ríki á þeim tíma sem salan fer fram og að salan hafi farið fram í
samræmi við löggjöf þess ríkis.
1)L.

90/1991, 91. gr.

203. gr. Sjóveð í skipi nær einnig til skipsbúnaðar. Til skipsbúnaðar teljast ekki
vistabirgðir, eldsneyti né aðrar vélarnauðsynjar.
2. Sjóveðréttur í farmi.
204. gr. Eftirtaldar kröfur eru tryggðar með sjóveðrétti í farmi:
1. björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns, svo og til
kostnaðar sem jafnað er niður samkvæmt 86. gr. eða 2. mgr. 157. gr.,
2. kröfur sem stafa af ráðstöfunum eða skuldbindingum er farmflytjandi eða
skipstjóri samkvæmt stöðuumboði sínu hefur gert fyrir hönd farmeiganda, svo og
endurgjaldskröfur þeirra ef þeir hafa lagt fram fé til lúkningar kostnaði vegna
farms; enn fremur bótakröfur farmeigenda fyrir vöru sem seld var í þágu annarra
farmeigenda,
3. kröfur til farmgjalds, bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón sem af því stafar
að vara er færð í land úr skipi í fermingarhöfn eða meðan á ferð stendur, svo og
bætur fyrir aukabiðdaga og aðra töf við fermingu eða affermingu eða í ferð
skipsins.

205. gr. Sjóveð í farmi gengur fyrir öllum öðrum eignarhöftum sem á farmi hvíla,
að undanskildum opinberum gjöldum.
Kröfunum skal fullnægja í þeirri röð sem þær eru taldar í 204. gr. Kröfur, sem
taldar eru í sama tölulið, eru jafnréttháar en þó því aðeins þær sem taldar eru í 1.
og 2. tölul. að þær stafi af sama atburði ella gengur yngri krafa fyrir eldri.
206. gr. Sjóveðréttur í farmi fellur niður þegar vara hefur verið afhent. Svo er og ef
varan er seld [við nauðungarsölu]1) eða seld á ferð í þágu skips eða farms.
Sá, sem án leyfis kröfuhafa afhendir vöru sem honum er kunnugt um eða mátti
vera kunnugt um að sjóveð hvílir á, ábyrgist kröfuna persónulega allt að
verðmæti veðsins. Hafi viðtakandinn ekki verið persónulega ábyrgur fyrir
kröfunni gildir hið sama um hann ef honum var kunnugt um kröfuna þegar
varan var afhent.
Sá, sem afhendir vöru er sjóveð fyrir framlagi til sameiginlegs sjótjóns hvílir á,
verður þó ekki persónulega ábyrgur fyrir þessari kröfu hafi eigandi vörunnar
ábyrgst kröfuna persónulega og sett fullnægjandi tryggingu fyrir henni, sbr. 2.
mgr. 156. gr.
1)L.

90/1991, 91. gr.

207. gr. Sjóveðréttur í farmi fyrnist á einu ári frá því að krafa stofnast ef honum
er ekki fylgt eftir með lögsókn áður en sá tími er úti.
3. Ýmis ákvæði.
208. gr. Samningsbundinn veðréttur í erlendu skipi er viðurkenndur gildur hér á
landi ef:
1. veðrétturinn hefur stofnast og er skráður í samræmi við löggjöf þess ríkis sem
skipið er skráð í,
2. skráin og skjöl þau, sem varðveita á, eru aðgengileg fyrir almenning og afla má
endurrits skrárinnar og afrits þessara skjala á þeim stað og
3. skráin eða nefnd skjöl hafa upplýsingar að geyma um:
a. nafn veðhafa og heimilisfang eða hvort veðbréf sé gefið út til handhafa,
b. fjárhæðina sem veðrétturinn á að tryggja,
c. dagsetningu og önnur atriði sem samkvæmt lögum í skráningarlandinu segja til
um forgang veðréttarins gagnvart öðrum skráðum veðréttindum.
Eignarréttur að og veðréttur í skipi, sem er í byggingu erlendis, er viðurkenndur
gildur hér á landi svo framarlega sem réttindin eru skráð í samræmi við löggjöf
þess ríkis þar sem skip er byggt.
209. gr. Sá, sem hefur fleiri veð fyrir kröfu sinni en eitt, getur gengið að hverju
veðinu sem hann vill fyrir allri kröfunni.
Nú hefur hann í einu veðinu leitað sér lúkningar á meira fé en mundi koma á það
veð að réttri tiltölu og getur þá sá eigandi, sem tjón bíður, svo og sá sjóveðhafi

sem fékk veð sitt svo rýrt að ekki hrekkur til lúkningar kröfu hans, gengið að
hinum öðrum veðum með sama rétti og fyrrgreindur kröfuhafi átti.
210. gr. Við framsal eða önnur eigendaskipti að kröfu, sem tryggð er með
sjóveðrétti, flyst sjóveðrétturinn til hins nýja kröfuhafa.
211. gr. Sjóveðréttur nær ekki til krafna til skaðabóta fyrir missi eða tjón á skipi
eða farmi. Hið sama gildir um kröfur samkvæmt vátryggingarsamningi.
Sjóveðréttur fyrir launakröfum samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 197. gr. skal þó einnig
ná til vátryggingarfjár skips.
212. gr. Mál til fullnustu kröfu, sem tryggð er með sjóveðrétti í skipi, má hvort
heldur sem er höfða gegn eiganda skips eða skipstjóranum.
Mál til fullnægingar á sjóveðréttindum í farmi má höfða gegn skipstjóranum.
Útgerðarmaður eða sá, sem útgerðarmaður hefur fengið skipið í hendur til
siglinga fyrir eigin reikning, getur þó ekki höfðað þess háttar mál gegn
skipstjóranum.
213. gr. Ákvæði 197.–203. gr. og 209.–212. gr. gilda í öllum tilvikum þar sem
sjóveðrétti, annars konar veðréttindum eða öðrum eignarhöftum í skipi er haldið
fram fyrir íslenskum dómstóli, sbr. þó 2. og 3. mgr.
Löggjöf þess ríkis, sem skip er skráð í, gildir:
a. um innbyrðis röð veðréttinda í erlendu skipi sem viðurkennd eru samkvæmt
208. gr. og um áhrif þeirra gagnvart þriðja manni og
b. um lögbundin eignarhöft í skipi sem standa að baki skráðum veðréttindum.
Ákvæði 2. mgr. gilda, eftir því sem við á, um skip í smíðum. Innbyrðis röð milli
haldsréttar og annarra eignarhafta í skipi í smíðum ræðst af löggjöf þess ríkis sem
skip er smíðað í.
214. gr. [Ráðherra]1) er heimilt að setja reglur sem mæli fyrir um að fullkomnar
heimildir um öll skráð eignarhöft í skipum, þ. á m. skipum í smíðum sem skráð
eða skráningarskyld eru hér á landi, séu varðveittar á einum stað og um skyldu
viðkomandi embættismanna til að skila heimildunum á þann stað.
1)L.

162/2010, 206. gr.

