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1. Vátryggingar og skaðabætur
Við siglingar og útgerð verða einatt slys og önnur óhöpp. Menn slasast og
munir skemmast eða glatast. Einhver eða einhverjir verða fyrir fjárhagslegu tjóni.
Hér má nefna eiganda skips, áhöfn þess, eigendur farms er skipið flytur,
verkamenn er vinna við lestun eða losun og svo mætti lengi telja. Getur tjón oft
numið verulegum fjárhæðum og væri tilfinnanlegt fyrir þann er fyrir verður ef
hann þyrfti að bera það sjálfur. Svo kann raunar að vera í sumum tilfellum.
Það eru einkum tvær aðferðir til að koma tjóni yfir á aðra, ef svo mætti
segja, eða að fá tjón sitt bætt hjá öðrum.

Annars vegar getur tjónþoli haft

vátryggingu gegn þess konar tjóni er hann varð fyrir og bætir þá tryggingafélag
tjón hans, oftast að verulegu leyti. Bætur sem tryggingafélag greiðir nefnast
vátryggingabætur og eru í formi peningaupphæðar. Fjárhæð bótanna ræðst af tjóni
því er orðið hefur og þeim skilmálum er um vátrygginguna gilda. Vátryggingar
verða menn yfirleitt að kaupa sjálfir, en í löggjöfinni er að finna mjög mikilvæg
dæmi þess að aðilar eru skyldaðir til að kaupa vátryggingar til hagsbóta fyrir aðra.
Hins vegar kann einhver að vera skaðabótaskyldur gagnvart tjónþola, þ.e.
skyldur til að bæta honum það fjárhagslega (og sumpart ófjárhagslega) tjón er
hann hefur orðið fyrir. Þær skaðabætur eru ákvarðaðar sem peningaupphæð sem er
ætlað að gera tjónþola svo settan fjárhagslega sem ekkert tjón hefði orðið. Sá sem
er bótaskyldur kann raunar að vera vátryggður fyrir þeim skaðabótum er honum er
gert að greiða tjónþola. Slík vátrygging nefnist ábyrgðartrygging.
Hafa verður í huga að þegar slys verða á mönnum er aðstaðan oft sú að hinn
slasaði hefur slysatryggingu auk þess sem einhver aðili er bótaskyldur vegna
slyssins. Svipuð staða er raunar uppi þegar tjón verður á munum, t.d. skipum, að
þá reynir á hvort tveggja, skaðabótareglur og vátryggingar, bæði húftryggingu og
ábyrgðartryggingu.
Skaðabótareglur er tengjast siglingum og útgerð eru að sumu leyti
frábrugðnar þeim bótareglum er gilda á öðrum athafnasviðum. Um ástæður þess
verður ekki fjölyrt hér.
2. Almennar reglur um bótaskyldu útgerðarmanns
a. Húsbóndaábyrgð

Í 171. gr. sigll. segir að útgerðarmaður sé bótaskyldur vegna tjóns sem
skipstjóri, skipshöfn, hafnsögumaður og aðrir sem starfa í þágu skips hafa valdið
með yfirsjónum eða vanrækslu er þeir unnu eða voru á ferð í þágu skips. Með
þessari reglu má heita að ábyrgð á tjóni sem verður í tengslum við rekstur skips sé
lögð á útgerðarmann, að svo miklu leyti sem einhver er bótaskyldur. Þetta útilokar
þó ekki, og byggist raunar á því, að aðrir verði bótaskyldir samhliða
útgerðarmanni.
Rökin fyrir þessari skipan eru af ýmsum toga. Nefna má að eðlilegt kann að
vera að leggja bótaábyrgð með þessum hætti á útgerðarmann þar sem það er hann
er nýtur hagnaðarins af útgerð skipsins. Það sem þó vegur þyngst er að með þessu
á að vera tryggt að bætur fáist greiddar þegar bótaskylda er fyrir hendi á annað
borð.

Jafnframt er lagður grunnur að einfaldri og tiltölulega ódýrri lausn á

vátryggingaþörfinni, sem kemur tjónþolum beint til góða. Á það er einnig að líta
að tjón sem verður við útgerð er oft svo mikið að ekki er á færi launamanna að
standa skil á bótum vegna þess. Skaðabótakrafa er lítils virði ef hún fæst ekki
greidd.
Þessi regla 171. gr. sigl. á sér hliðstæðu á öðrum sviðum. Það er almenn
regla í íslenskum rétti að vinnuveitandi er bótaskyldur vegna tjóns er starfsmenn
hans valda á saknæman hátt við framkvæmd starfs síns.

Munurinn á þessum

reglum er helst fólginn í því að það er ekki skilyrði skv. 171. gr. sigll. að
tjónvaldur sé starfsmaður útgerðarmanns. Svo er þó raunar í flestum tilfellum.
Útgerðarmaður ber ábyrgð á tiltekinni starfsemi, ekki einungis starfsmönnum sem
hann hefur ráðið í vinnu.
b. Sök
Grundvöllur ábyrgðar skv. 171. gr. er yfirsjónir eða vanræksla einhverra
þeirra sem taldir eru upp, að einhverjum þeirra hafi orðið á mistök í starfi er
leiddi til tjónsins, gáleysi hans verði um kennt. Er þá átt við að hegðun hans hafi
ekki verið svo sem til mátti ætlast, hann hafi ekki sýnt nægilega varúð, eða
vanrækt að grípa til einhverra þeirra varúðarráðstafana er gátu komið í veg fyrir
tjón. Er það kallað að sá eigi sök á tjóni. Andstaða þess er að engum verður um
kennt, eða að ekki sannast að neinn eigi sök á tjóni. Hefur það einatt verið nefnt
að slys hafi hlotist af óhappatilviljun. Það er skilyrði fyrir ábyrgð útgerðarmanns
skv. 171. gr. að einhver þeirra sem taldir eru í ákvæðinu eigi sök á tjóni og að þeir

hafi gerst sekir um yfirsjón er leiddi til tjónsins er þeir unnu eða voru í ferð í
þágu skipsins.
c. Hverjir starfa „í þágu skips“?
Það er ekki hver sem er sem getur bakað útgerðarmanni bótaskyldu með
yfirsjónum sínum. Skilyrði er að hann vinni í þágu skips, eða sé í ferð í þess þágu.
Nokkrir eru nefndir í ákvæðinu, skipstjóri, skipverjar, hafnsögumaður. En það
tekur einnig til t.d. verkamanna við lestun og losun skips, viðgerðarmanna er
vinna við skip o.s.frv. Áherslan er raunar fremur á því hvort unnið er í þágu
skipsins en því um hvern er að ræða. Sá sem ber sök þarf ekki að vera starfsmaður
útgerðarmanns til að reglan eigi við. Líta verður á það hvort starf sem innt er af
hendi sé nauðsynlegt eða eðlilegur þáttur í rekstri og útgerð skipsins. Þetta veldur
sjaldnast vafa þegar starf er innt af hendi um borð í skipi. Tjón sem skipverjar
valda í frítíma sínum er ekki á ábyrgð útgerðarmanns. Meiri vafi er þegar starf er
innt af hendi fjarri skipi. Taka má dæmi af netagerðarmanni er vinnur fyrir
ákveðið skip á verkstæði sínu, eða beitingamann.

Vafatilfellin geta orðið æði

mörg. Um beitingamanninn er þess að gæta að útgerðarmaður ber ábyrgð á tjóni er
hann veldur samkvæmt almennu reglunni um vinnuveitandaábyrgð, ef 171. gr.
sigll. á ekki við.
Þess ber að geta að ekki þarf að sannast hver hafi átt sök á tjóni, ef ljóst er
að tjóni er valdið við starf í þágu skipsins. Raunar er æði oft í dómum sneitt hjá
því að tilgreina beinlínis þann sem valdið hefur tjóni, þótt það sé einatt augljóst af
samhenginu.
d. Endurkrafa á tjónvald
Þó að tjónþoli geti krafið um bætur úr hendi útgerðarmanns, þá er sá er átti
sök á tjóninu einnig bótaskyldur og gæti tjónvaldur ef hann vildi krafið hann um
bótafjárhæðina. Eins og áður er getið er sú leið ekki alltaf líkleg til mikils
árangurs.
Í 2. mgr. 171. gr. er útgerðarmanni heimilað að endurkrefja tjónvald um
þær bætur er hann kann að hafa greitt. Raunar getur hann einnig endurkrafið
vinnuveitanda tjónvalds, ef hann er ekki starfsmaður útgerðarmanns. Slíkar
endurkröfur eru lítt þekktar og má ætla að frekast reyni á þær ef tjónvaldur er
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Önnur ástæða er raunar einnig til þess að krafa á skipverja kann að reynast
lítils virði.

Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. skaðabótalaga nr. 59/1993 getur

vinnuveitandi einungis endurkrafið starfsmann sinn „að því marki sem telja má
sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti.“
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lækkunar eða niðurfellingar ef skipverji er krafinn um bætur fyrir skemmdir á
skipinu eða öðrum eignum útgerðarmanns.
3. Vinnuslys á sjó
Í 172. gr. sigll. segir að útgerðarmaður beri ábyrgð á kröfum vegna
líkamstjóns þeirra sem ráðnir eru í skiprúm hjá honum, hafi slys borið að höndum
er hlutaðeigandi var staddur á skipi eða vann í beinum tengslum við rekstur
skipsins.
Þessi regla hefur staðið í lögum frá 1972, en ætíð verið takmörkuð mjög
verulega í næstu málsgreinum. Eins og lögin hljóða nú er þessi ábyrgð, sem er
hlutlæg, takmörkuð við þær fjárhæðir slysatryggingar sem taldar eru í 2. mgr. 172.
gr. Þær fjárhæðir eru í flestum tilvikum fjarri því að nægja sem skaðabætur vegna
slysa.
Vegna þessarar stöðu var algengt að leitað væri eftir því að sýna fram á að
slys mætti rekja til mistaka annarra skipverja en hins slasaða eða vanbúnaðar
skips eða áhalda þess, til að fá viðurkennda bótaskyldu útgerðarmanns á
sakargrundvelli. Sú ábyrgð var ekki takmörkuð við ákveðnar fjárhæðir, dæmdar
voru bætur eftir almennum reglum.
Nú hefur aðstaðan breyst.

Í kjarasamningum sjómanna hefur nú verið

ákveðið að bætur slysatryggingar skuli reiknast eins og skaðabætur samkvæmt
skaðabótalögum nr. 50/1993.

Þannig fá þeir sem slasast fullar bætur vegna

líkamstjóns sem þeir verða fyrir, úr slysatryggingu sem útgerðarmaður kaupir.
Þar sem fullar bætur eru greiddar með þessu fyrirkomulagi þarf ekki að skoða
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kjarasamningum að þessar bætur skuli dragast frá bótum er útgerðarmanni yrði
dæmt skylt að greiða.

Þetta er svipað fyrirkomulag og við slysatryggingu ökumanns samkvæmt
umferðarlögum nr. 50/1988. Keypt er slysatrygging sem greiðir bætur sem eru
reiknaðar eins og skaðabætur samkvæmt lögum nr. 50/1993.

Með þessu

fyrirkomulagi hafa sjómenn mun betri stöðu í þessu efni en flestir aðrir launþegar.
4. Árekstur skipa og tjón af ásiglingu
Árið 1910 var gerður alþjóðasáttmáli í Brussel um ábyrgð vegna tjóns af
árekstri skipa. Ísland er ekki aðili að sáttmála þessum, en reglurnar í VII. kafla
sigll. eru í samræmi við reglur sáttmálans.
Grundvöllur ábyrgðar skv. sáttmálanum og VII. kafla sigll. er sök.
Meginatriðið er hver átti sök á árekstrinum. Reglur VII. kafla sigll. eru ekki ýkja
frábrugðnar almennum skaðabótareglum, t.d. reglum umferðarlaga um ábyrgð
vegna áreksturs bifreiða.

Nokkur munur er þó á, t.d. útiloka reglur VII. kafla

sigll. beitingu hlutlægrar bótareglu. Því er nauðsynlegt að kanna hvenær beri að
beita reglum um árekstur skipa. Um það er raunar ekki fjallað sérstaklega í sigll.
Reglurnar eiga aðeins við ef tvö skip eða fleiri rekast á svo að tjón hlýst af.
Ef skip rekst á viðlegukant eða önnur mannvirki er teljast ekki til skipa á VII.
kafli sigll. ekki við. Það hefur verið metið sem árekstur ef skip slást saman þar
sem þau liggja bundin við bryggju. Ekki er skilyrði að þau séu á ferð eða vélar í
gangi. Því fer bótaskyldan eftir VII. kafla sigll. ef siglt er á kyrrstætt skip. Í 162.
gr. sigll. segir auk þess að reglum VII. kafla skuli enn fremur beita er skip hefur
valdið tjóni á öðru skipi með siglingu sinni eða á annan hátt, án þess þó að þau
hafi snert hvort annað. Slík tilvik eru fátíð, en ekki óþekkt.
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skipshugtaksins í VII. kafla sigll. Helgast það af því að reglur sigll. eru ekki á
þessu sviði ýkja sérstæðar. Má ætla að sjaldan reyni á frávikin nema í þeim
tilfellum að örugglega sé um skip að ræða.
a. Meginreglur um ábyrgð
Í 1. mgr. 158. gr. sigll. segir að þegar sök á árekstri sé öll annars vegar
skuli hinn seki bæta tjónið allt. Það er útgerðarmaður skipsins sem verður
ábyrgur, sbr. 171. gr. sigll.

Í 2. mgr. 158. gr. sigll. er fjallað um það er báðir aðilar eiga sök á árekstri.
Í þeim tilfellum skulu hinir seku bæta skaðann að réttri tiltölu við sök hvors um
sig. Þannig verður að meta sök hvors um sig, ákvarða hvor ber meiri sök og þá
hversu miklu meiri. Ef sök annars er yfirgnæfandi og sök hins minni háttar í
samanburðinum yrði litið framhjá henni og öll ábyrgðin lögð á hinn aðilann. Þá
segir í ákvæðinu að ef atvik lágu svo til árekstrarins að ekki verði byggð á þeim
skipting ábyrgðar í ákveðnum hlutföllum skuli skipta jafnt. Það á fyrst og fremst
við ef ekki verður gerður munur á sök hvors um sig.
Sök er ekki skipt í ýkja nákvæmum hlutföllum.

Yfirleitt eru notuð

hlutföllin 1/2:1/2 eða 2/3:1/3, sjaldgæfara er 3/4:1/4.
Samkvæmt 160. gr. sigll. fær hvorugt skipið bættan skaða sinn ef árekstur
varð af óhappatilviljun, eða ekki sannast að annar hvor aðila hafi átt sök á honum.
Þetta er í reynd eitt og sama tilvikið, þ.e. ekki sannast að nokkur hafi átt sök á
árekstrinum. Þá ber hver sitt tjón. Í þessu sambandi má benda á að ef aðili að
árekstri vill koma ábyrgðinni á hinn aðilann verður hann að sanna sök hans. Er
það nefnt að hann beri sönnunarbyrðina. Þannig ber hvor aðili sönnunarbyrðina
fyrir sök hins.
b. Sakarmat
Aðeins eitt ákvæði í VII. kafla sigll. fjallar um það hvernig meta beri sök á
árekstri. Er það 159. gr. þar sem segir að einkanlega skuli gefa gaum að því hve
langan tíma skipstjórnarmaður hafði til að gera sér grein fyrir aðstæðum. Þó hér
sé um þýðingarmikið atriði að ræða gerir orðalag ákvæðisins of mikið úr því.
Þegar árekstur verður mílli skipa á siglingu verður fyrst fyrir að kanna brot
á hinum alþjóðlegu siglingareglum. Mikilvægast í því sambandí er líklega hvorum
bar að víkja og hvor átti að halda stefnu og ferð óbreyttri, enn fremur reynir æði
oft á ljós, svo og hljóðmerki. Einatt reynir líka á hina ríku skyldu til að reyna að
koma í veg fyrir árekstur, sbr. t.d. b-lið 17. reglu.
Talsvert margir dómar gengu fyrir nokkrum áratugum síðan um sakarmat og
sakarskiptingu í árekstursmálum hér á landi. Síðustu árin hafa ágreiningsefni af
þessum toga ekki komið oft fyrir dómstóla.
Verða hér á eftir reifaðir nokkrir dómar.

Stærsti flokkur mála varðar árekstur vegna þess að ekki hefur verið sinnt
skyldu til að víkja. Sýna þessir dómar mjög greinilega að skylda þess er í fyrstu á
að halda stefnu og ferð óbreyttri er mjög rík þegar áreksturshætta er yfirvofandi.
Hrd. 1953.200. B/v York City og v/b Gunnar Hámundarson voru á siglingu
og skárust leiðir þeirra. Árekstur varð milli skipanna og taldist G eiga meginsök
á honum þar sem hann hafði Y á stjórnborða og bar því að víkja. Hins vegar gætti
skipstjórnarmaður Y ekki fyllstu varúðar og hófst ekki handa um að koma í veg
fyrir árekstur fyrr en tvær bátslengdir voru á milli skipanna. Beygði hann þá til
bakborða án þess að gefa hljóðmerki, en hélt hraða óbreyttum.

Var talið að

vænlegra hefði verið að taka á fulla ferð aftur á. 1/4 hluti sakar var lagður á Y, en
3/4 á G.
Hrd. 1961.315.

Togararnir Askur og Mechthild voru að veiðum á

Halamiðum í suðvestan golu og þoku. Bæði skipin voru með stjórnborðsvörpu í
sjó.

Árekstur varð milli skipanna þannig að framstefni A rakst á M aftan við

hvalbak stjórnborðsmegin.

Eins og á stóð bar M að víkja fyrir A, sveigja til

stjórnborða, draga úr ferð og nema staðar eða taka aftur á bak, ef nauðsyn bar til.
Þetta vanræktu skipstjórnarmenn M og var ekkert gert af þeirra hálfu til að forðast
ásiglingu. Var meginorsök árekstrarins því rakin til vanrækslu skipstjórnarmanna
M. A var talið hafa verið heimilt að halda stefnu og ferð á meðan allt var með
felldu. Er árekstur var yfirvofandi settu skipstjórnarmenn A á fulla ferð aftur á
bak, en þeir hemluðu ekki vírana eða drógu þá inn, en talið var að það hefði
komið að nokkru gagni. Var 1/5 hluti sakar lagður á A.
Hrd. 1967.127. Árekstur varð á milli strandferðaskipsins Heklu og v/b
Pálma á Eyjafirði. Talið var að skipin hefðu nálgast hvort annað með stefnum er
voru um það bil þvert hvor á aðra. P bar að víkja en gerði það ekki og sigldi á
fullri ferð þvert fyrir H. Hins vegar hafði skipstjórnarmanni á H mátt vera ljóst
að sigling P var athugaverð og bar að gefa honum það til kynna með hljóðmerki.
Þá hófst hann ekki handa um að afstýra árekstri fyrr en í algert óefni var komið.
Var og vafamál hvort aðgerðir hans hefðu verið hinar réttu. 1/5 hluti sakar var
lagður á H.
Þessir dómar sýna glöggt að rík áhersla er lögð á skyldu til að afstýra
árekstri án tillits til þess hverjum bar í upphafi að víkja. Virðist raunar gengið of
langt í því efni í hrd. 1961.315. Í eldri dómum virðist ekki farið svo strangt í
sakirnar.

Um árekstra innan hafnar má nefna þessi dæmi:
Hrd. 1947.267. M/s Esja sigldi aftur á bak innan Reykjavíkurhafnar og á
sama tíma kom m/b Þingey inn á höfnina. Árekstur varð þannig að afturendi Esju
rann með miklum þunga á framanverðan bakborðsbóg Þingeyjar. Í dómnum segir
að Esjunni hafi verið siglt aftur á bak með of miklum hraða alllanga leið innan
hafnar og hvorki verið nægileg varðgæsla aftur á skipinu né lögboðin hljóðmerki
gefin. Þá segir í dómnum að skipstjórnarmaður á Þingey hafi séð til ferða Esju,
og hann getað afstýrt árekstri með því að stöðva skipið eða beygja meira ti1
stjórnborða.

Þá hafi hann ekki heldur gefið hljóðmerki.

3/5 hlutar sakar voru

lagðir á Esju, en 2/5 á Þingey.
Hrd. 1952.412. E/s Súðinni var siglt inn Siglufjarðarhöfn í átt að bryggju
er því hafði verið vísað á og var vélin ýmist í hægagangi eða stöðvuð. Á sama
tíma sigldi v/s Svindland I frá bryggju aftur á bak, þvert á stefnu S, en því höfðu
verið gefin fyrirmæli um að flytja sig. SI gaf þrjú hljóðmerki er það sigldi frá
bryggjunni, sem var svarað með einu hljóðmerki frá S.

Hvorugt skipið breytti

stefnu eða andbeitti vél sinni, og varð árekstur þannig að stefni S kom á
stjórnborðsbóg SI. Meginsök á árekstrinum var lögð á SI. Hins vegar var tekið
fram að skipstjórnarmenn S hefðu ekki hagað siglingu sinni í samræmi við
hljóðmerkið er þeir gáfu. Þá hefðu þeir ekki gert tilraun til að taka aftur á er þeir
sáu að árekstur var yfirvofandi. Var 1/4 hluti sakar lagður á S.
c. Ábyrgð gagnvart farmeigendum og farþegum
Þegar bótakröfur vegna áreksturs skipa eru gerðar upp á milli skipanna
sjálfra ræður sakarskiptingin því að hve miklu leyti hvort skip fær tjón sitt bætt,
og að hve miklu leyti það þarf að bæta tjón hins. Sé skip talið bera 1/3 hluta
sakar þarf það þannig að greiða 1/3 hluta tjóns hins skipsins og þarf að bera sjálft
1/3 hluta eigin tjóns, en fær 2/3 hluta bætta frá hinu skipinu. Það þarf því í heild
að bera 1/3.
En fleiri aðilar en eigendur skipanna geta orðið fyrir tjóni við árekstur
skipa.

Farmur í skipunum getur skemmst, farþegar eða skipverjar slasast.

Varðandi farminn þá verður að greina á milli þeirrar bótakröfu er farmeigendur
kunna að eiga gagnvart útgerðarmanni þess skips er flytur farminn og svo
gagnvart hinu skipinu.

Réttur farmeiganda gagnvart útgerðarmanni skipsins er flytur farminn ræðst
af þeim samningi er gerður hefur verið um flutninginn.

Nær ætíð er gefið út

farmskírteini um flutninginn er vísar til svonefndra Haag-Visby reglna um ábyrgð
farmflytjanda.

Það leiðir til þess að farmflytjandi verður almennt ekki

bótaskyldur ef tjón verður rakið til þess sem kallað er mistök við stjórntök
skipsins.

Árekstur er einatt afleiðing mistaka við stjórntök skipsins og því á

farmeigandi venjulega ekki bótakröfu á hendur farmflytjanda ef farmur hefur
skemmst við árekstur.
Krafa farmeiganda gagnvart útgerðarmanni hins skipsins lýtur ekki þessum
takmörkunum Haag-Visby reglnanna. Hins vegar takmarkast bótakrafan gagnvart
hinu skipinu af því sakarhlutfalli er áreksturinn lýtur, þ.e. ef hitt skipið ber 1/3
hluta sakar fær farmeigandinn aðeins 1/3 hluta tjóns síns bættan hjá því. Ef hitt
skipið ber enga sök fær farmeigandinn því yfirleitt engar bætur.
Samkvæmt 3. mgr. 158. gr. sigll. ber hver hinna seku aðeins ábyrgð á
sínum hluta bótanna. Er þetta undantekning frá þeirri meginreglu skaðabótaréttar
að þegar tveir eða fleiri hafa valdið tjóni beri þeir óskipta ábyrgð gagnvart
tjónþola, þ.e. að tjónþoli geti krafið hvorn um sig um alla bótafjárhæðina.
Farþegi eða skipverji sem slasast þarf heldur ekki að sæta þessari
undantekningu. Hann getur snúið sér að hvorum hinna ábyrgu með kröfu sína.
Varðandi bótakröfu farþega þá verður bótaréttur hans gagnvart hvoru skipi um sig
að byggjast á sök. Gagnvart farsala, þ.e. því skipi er hann er á, er
sönnunarbyrðinni hins vegar snúið við, þannig að farsali verður að sanna að tjón
verði ekki rakið til sakar hans eða þeirra er hann ber ábyrgð á, sbr. 2. mgr. 140.
gr. sigll.
Krafa hans á hendur farsalanum lýtur hins vegar fjárhæðartakmörkun skv.
1. mgr. 141. gr. sigll.
5. Umhverfisspjöll
Á síðustu áratugum hefur athygli manna beinst mjög að því sviði sjóréttar
sem kalla má umhverfissjórétt.

Meginatriðið hér má segja að sé þau

umhverfisspjöll sem stafað geta af skipum og þó einkum farmi þeirra.

Hér á

Íslandi hefur ekki enn komið til viðamikillar lagasetningar sem varðar ábyrgð
útgerðarmanns eða skipseiganda vegna umhverfistjóns. Fyrsta dæmið er þó orðið
meira en 25 ára gamalt, en það er staðfesting og raunar lögfesting reglna um

einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar. Var þetta gert með
lögum nr. 14/1979, en lögfestur var alþjóðasáttmáli frá 1969.
Þá má vísa til laga nr. 33/2004 þar sem mjög víðtækt bann er
sett við losun efna í sjó frá skipum. Bótaábyrgð er í þeim tilvikum lögð á þann
sem veldur mengun í sjó, þ.e. skipstjóra eða annan skipverja, sbr. 7. gr. laganna.
Samhliða yrði útgerðarmaður bótaskyldur samkvæmt 171. gr. sigll. Refsingu má
beita bæði þann sem brýtur af sér og útgerðarmann, sbr. 25. og 26. gr. laganna.
Þótt skip hafi farist og sé orðið að flaki, er ekki hefur neitt verðgildi, kann
að vera nauðsynlegt af ýmsum ástæðum að stofna til kostnaðar vegna þess. Flak
getur hindrað eða verið beinlínis hættulegt skipaumferð ef það liggur á
siglingaleiðum, eða þá að umhverfisspjöll eru af því ef það er við strönd.
Heimildir til að fjarlægja eða að gera flak óskaðlegt er m.a. að finna í 30.
gr. laga nr. 42/1926 um skipsströnd og vogrek og 20. gr. laga nr. 33/2004.
Heimildir þessar til að leggja á eiganda skips kostnað við að fjarlægja það eru
ekki háðar því að honum eða nokkrum er starfar í þágu skips verði gefin sök á
atburðinum.
6. Takmörkun ábyrgðar útgerðarmanns
Þess er áður getið að áhætta við útgerð og siglingar er veruleg. Þar á meðal
er sú áhætta að verulegu tjóni sé valdið, og þá fyrir útgerðarmann skips að verða
bótaskyldur vegna þess.

Við útgerð minni báta er þessi áhætta kannski hvorki

mikil né nálæg, en því stærri sem skipin eru, þeim mun meira tjóni geta þau
valdið á öðrum verðmætum. Eftir því sem þessi áhætta vex verður hlutfallslega
dýrara að fá fullnægjandi vátryggingu gegn henni.

Þegar allra stærstu skip

heimsflotans eiga í hlut er hugsanlegt að áhættan af ótakmarkaðri ábyrgð væri
vátryggingamarkaðinum ofviða.
Þetta má segja að séu helstu rökin fyrir þeim alþjóðasáttmála um
allsherjartakmörkun á ábyrgð útgerðarmanns, sem er fyrirmynd íslensku reglnanna
í IX. og X. kafla sigll. Sáttmáli þessi var gerður í London 1976 og leysti af hólmi
eldri sáttmála frá 1957.

Ísland er ekki aðili að sáttmálanum svo sem hinar

Norðurlandaþjóðirnar, en íslensku reglurnar eru að mestu í samræmi við
sáttmálann og breytingu á honum frá 1996. Önnur rök er vart hægt að færa fram
fyrir íslensku reglunum en þörfina fyrir samræmi við löggjöf nágrannaríkjanna.

Ábyrgðarmörk minni skipa, þ.á.m. allra skipa í íslenska flotanum eru óþarflega
lág.
a. Hvað felst í takmörkun ábyrgðar?
Í takmörkun ábyrgðar skv. IX. kafla sigll. felst að heildarfjárhæð skaðabóta
er útgerðarmaður skips verður dæmdur til að greiða vegna alls tjóns er verður af
einum og sama atburði er takmörkuð við ákveðna fjárhæð, þannig að allir þeir sem
eiga bótakröfur á hendur útgerðarmanni er rísa af þeim atburði verða að sæta því
að fá aðeins ákveðið hlutfall kröfu sinnar greiddan, sama hlutfall og aðrir.
Mismunandi getur verið hversu margir aðilar verða fyrir tjóni við einn
atburð. Ef allur farmur í skipi ferst er stundum einn aðili sem átti hann allan, en
stundum jafnvel nokkur hundruð aðilar.

Takmörkunin er óháð því hve margir

tjónþolar eru. Annars konar takmörkun ábyrgðar þekkist í sigll. Það er takmörkun
hverrar einstakrar bótakröfu vegna tjóns á farmi eða slyss farþega. Ekki verður
fjallað nánar um þau atriði hér.
Takmörkunarfjárhæðir eru miðaðar við SDR, sérstök dráttarréttindi. SDR
er sérstök mynteining er notuð er í alþjóðaviðskiptum, en er ekki notuð sem
eiginleg mynt neins staðar.
helstu gjaldmiðla heims.

Gengi myntar þessarar er ákvarðað af gengi fimm

Þannig rýrnar verðgildi SDR á sama hátt og annarra

gjaldmiðla, en breytingarnar eru þó jafnari. Í ágúst 2013 samsvaraði 1 SDR u.þ.b.
183 íslenskum krónum.
b. Kröfur er sæta takmörkun
Þær kröfur er sæta takmörkun eru taldar í 174. gr. sigll. Má heita að flestar
skaðabótakröfur er beinst geta að útgerðarmanni sæti takmörkun.
Skv. 1. tl. 174. gr. er takmörkuð ábyrgð á tjóni á mönnum eða munum þegar
tjónið verður um borð í skipinu eða í beinum tengslum við rekstur skipsins eða
björgun.
Skv. 2. tl. er takmörkuð ábyrgð á tjóni vegna seinkunar á flutningi farms,
farþega og farangurs þeirra.
3. tl. telur tjón er hlýst af „skerðingu réttinda utan samninga“, sem á rót
sína að rekja til reksturs skipsins.
4. tl. varðar kröfur vegna þess að flak er fjarlægt o.fl.

5. tl. varðar kröfur vegna brottflutnings eða eyðileggingar farms, eða það
að farmur er gerður óskaðlegur.
Í 6. tl. er loks kveðið á um takmörkun ábyrgðar á kröfum er stafa af
úrræðum sem gripið hefur verið til í því skyni að koma í veg fyrir eða takmarka
tjón er ábyrgð er takmörkuð á.
Ekki er ástæða til að fjölyrða um þessa upptalningu 174. gr. Það sem skiptir
máli er að með nokkurri nákvæmni má segja að allar bótakröfur er rísa vegna
reksturs skips sæti takmörkun, nema þær séu undanþegnar takmörkun í 175. gr.
c. Kröfur undanþegnar takmörkun
Ótækt þykir að láta allar kröfur sæta takmörkun. Aðstaða tjónþola er mjög
mismunandi til að kaupa vátryggingu gegn áhættu sinni, og sumar kröfur eru þess
eðlis að óeðlilegt þykir að takmarka ábyrgð á þeim.
Í 1. tl. 175. gr. sigll. segir að réttur til að takmarka ábyrgð taki ekki til
kröfu um björgunarlaun, framlags til sameiginlegs sjótjóns eða greiðslu skv.
samningi um að fjarlægja flak eða farm, að gera farm óskaðlegan, eða til að koma
í veg fyrir önnur tjón.
Í 2. tl. eru undanþegnar takmörkun kröfur skv. alþjóðasamningi um
einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar.

Í 3. og 4. tl. er

fjallað um tjón af völdum kjarnorku.
Samkvæmt 5. tl. er kröfur þeirra manna sem ráðnir eru hjá útgerðarmanni
og rækja starf í þágu skips eða í sambandi við björgun undanþegnar takmörkun.
Hér er fyrst og fremst átt við skipverja, en ákvæðið er ekki einskorðað við þá.
Skv. 6. tl. ber að greiða vexti og málskostnað óháð heildartakmörkun.
d. Takmörkunarfjárhæðir.
Um takmörkunarfjárhæðirnar er fjallað í 177. gr. Í 4. mgr. 177. gr. segir að
ábyrgðarmörkin gildi fyrir samanlagða fjárhæð allra krafna er rísa vegna eins og
sama atburðar. Ekki er skýrt nánar hvað átt er við með einum atburði. Um þetta
hafa gengið nokkrir dómar erlendis.
Einn árekstur er einn atburður.

Ef skip veldur tjóni á tveim eða fleiri

skipum er liggja bundin hvert utan á öðru er það einn atburður. Þetta tekur til
allra afleiðinga árekstrarins. Sökkvi skipið er veldur tjóninu er það sami atburður
og áreksturinn.

Ábyrgðarmörkin eru þrenns konar.
Í 1. mgr. 177. gr. er ákvæði sem er bundið við slys eða andlát farþega á
eiginlegum farþegaskipum, þ.e. skipum sem hafa leyfi til farþegaflutninga. Þá eru
ábyrgðarmörkin vegna heildartjóns farþega 175.000 SDR margfaldað með þeirri
farþegatölu er skipið má mest flytja. Þá er ábyrgð á tjóni farþega takmörkuð skv.
141. gr. sigll., en skv. því er heildarábyrgð gagnvart hverjum farþega aldrei hærri
en 116.300 SDR, þar af 100.000 vegna líkamstjóns farþegans.
1. mgr. 177. gr. á einungis við um kröfuna gagnvart
útgerðarmanni farþegaskipsins.

Geti farþegar sótt kröfur sínar á hendur

útgerðarmanni annars skips kann að koma til almenna takmörkunin er gildir fyrir
það skip.
Í 2. mgr. 177. gr. eru sett mörk um aðrar kröfur vegna líkamstjóns.
Lágmarksfjárhæð er 2.000.000 SDR, eða tæplega 370 milljónir króna, og gildir
hún fyrir skip sem eru 2000 tonn eða minni. Ábyrgðarmörkin hækka síðan eftir
því sem skipin stækka.
Í 3. mgr. 177. eru mörk fyrir allar aðrar kröfur, sem sæta takmörkun, og eru
ekki taldar í 1. eða 2. mgr. 177. gr. Undir þennan lið kemur enn fremur ógreiddur
hluti krafna vegna líkamstjóns skv. 2. mgr., en ekki kröfur farþega sem kunna að
vera ógreiddar.

Lágmarkið er hér 1.000.000 SDR, sem gildir fyrir skip allt að

2000 tonnum að stærð. Ábyrgðarmörkin hækka síðan eftir því sem skip er stærra.
Sérregla er sett í 6. mgr. 177. gr. um skip sem eru notuð í „opinberri þágu
og tilgangi sem ekki er víðskiptalegs eðlis“. Ástæðulaust er að fjölyrða um þessa
sérreglu, en hún á t.d. við um varðskip, ef tjóni er ekki valdið við
björgunaraðgerðir.
e. Missir réttar til að takmarka ábyrgð
Í 176. gr. sigll. er mælt fyrir um missi réttar til að takmarka ábyrgð sína. Sá
réttur glatast ef tjóni er valdið af ásetningi, eða meðvituðu stórfelldu gáleysi.
Ætla má að sjaldan geti með réttu reynt á þessa reglu.
Ákvæði 176. gr. beinist aðeins að þeim sem veldur tjóninu. Ef skipstjóri
veldur tjóni svo að ákvæðið eigi við glatar útgerðarmaður ekki rétti til að
takmarka ábyrgð sína. Það er einungis sá sem valdið hefur tjóninu af ásetningi
eða stórfelldu gáleysi.

Gerir þetta það að verkum að enn fátíðara verður að

útgerðarmaður glati rétti til að takmarka ábyrgð.

7. Sjóvátryggingar
Eins og sjá má af framanrituðu eru bótareglur fyrirferðarmikill hluti
sjóréttar. Þá eru miklir fjárhagslegir hagsmunir í húfi við útgerð. Eitt atvik á sjó
getur leitt til tjóns sem nemur milljörðum króna. Því eru vátryggingar í tengslum
við útgerð mjög útbreiddar og gildir það um útgerð bæði fiski- og flutningaskipa.
Almennt má segja að menn kaupi gjarnan vátryggingu er greiði þeim bætur
er einhver verðmæti í eigu þeirra fara forgörðum eða verða fyrir skemmdum.
Þannig greiðir húftrygging skipa bætur fyrir algeran missi skipsins eða skemmdir
á því. Þá kaupa menn ábyrgðartryggingar til að greiða fyrir sig skaðabætur er þeir
eru að lögum skyldugir til að greiða öðrum. Ábyrgðartrygging ökutækja er einn
stærsti flokkur vátrygginga á Íslandi. Húftrygging skipa felur einnig í sér
ábyrgðartryggingu er greiðir bætur er útgerðarmaður er skyldur að greiða eiganda
annars skips fyrir tjón af árekstri. Þetta fyrirkomulag er sérkennilegt, en á sér
sögulegar skýringar. Þá eru algengar ýmiss konar afnotamissistryggingar. Er þeim
ætlað að bæta tekjutap er hlýst af því að skip er ekki í rekstri vegna tjóns er orðið
hefur. Fyrir fiskiskip eru slíkar vátryggingar ekki til, en þær eru útbreiddar fyrir
flutningaskip.
Nokkuð sér á parti eru líf- og slysatryggingar. Slysatryggingar greiða
tilteknar bætur sem ákveðnar eru í vátryggingarskilmálunum vegna slyss er hinn
vátryggði verður fyrir. Er þar annars vegar um að ræða bætur er greiddar eru ef
hinn vátryggði verður um stundarsakir ófær til vinnu. Hins vegar eru bætur vegna
varanlegra afleiðinga slyss, varanlegrar örorku hans, sem eru þá í hlutfalli við
hversu mikil örorkan er. Þá greiðast dánarbætur úr slysatryggingum er slys leiðir
til dauða.
Í slysatryggingum eru bæturnar nær ætíð fyrirfram ákveðnar. Ákveðið er í
upphafi vátryggingatímbils hve háar bætur skuli vera fyrir hvert stig varanlegrar
örorku og fjárhæð sjúkradagpeninga hvern dag, sbr. t.d. 172. gr. sigll.
Undantekning frá þessu er slysatrygging ökumanns skv. umferðarlögum nr.
50/1987 og slysatrygging sjómanna eins og hún er nú samkvæmt kjarasamningum
sjómanna.
Um aðrar vátryggingar en líf- og slysatryggingar gildir sú regla að sá sem
fyrir tjóni verður má fá tjón sitt bætt að fullu, en ekki meira. Hann á ekki að

hagnast á tjóni sínu, en má fá það bætt að fullu. Um slysatryggingar gildir hins
vegar engin slík regla. Ef þannig stendur á er ekkert er bannar að menn hagnist á
því að slasast, þótt það sé líklega fátítt og hagnaðurinn umdeilanlegur.
Sjóvátryggingum má til glöggvunar skipta í tvo flokka, annars vegar
vátryggingar á hagsmunum útgerðarmanns, hins vegar aðrar sjóvátryggingar.
Verður hér stuttlega gerð grein fyrir helstu sjóvátryggingum.
a. Vátryggingar útgerðarmanns
Helsta vátrygging útgerðarmanns er húftrygging eða kaskótrygging skips.
Hún greiðir bætur vegna skemmda á skipi, og bætur fyrir skip er farist hefur.
Jafnframt er hún ábyrgðartrygging vegna ábyrgðar útgerðarmanns á tjóni af
árekstri.
Húfhagsmunatrygging er tengd húftryggingunni, eins konar viðbót við
hana. Bætur greiðast um leið og altjónsbætur úr húftryggingunni og þá með allri
vátryggingarfjárhæðinni. Vátryggingarfjárhæðin má oft vera 20 - 25% af
vátryggingarfjárhæð húftryggingarinnar.
Þá eru afla- og veiðarfæratryggingar all útbreiddar. Eins og nafnið bendir
til er hér um að ræða vátryggingar á afla og/eða veiðarfærum skips. Vátryggingar
þessar eru þó bundnar við tjón er verður um borð í skipinu, er gengið hefur verið
frá afla og veiðarfæri eru ekki í notkun.
Hér verður og að minna á slysatryggingar skipverja, sem fjallað var um hér
að framan í kafla 3.
Vegna hinna víðtæku bótareglna sem beina ábyrgð í ríkum mæli að
útgerðarmanni hafa þeir ætíð ábyrgðartryggingu. Þegar flutningaskip eiga í hlut
er keypt svokölluð P & I vátrygging, sem tekur m.a. til ábyrgðar á tjóni á vörum
er skipið flytur.

P & I vátrygging er eingöngu seld af gagnkvæmum

tryggingafélögum, sem ekki selja annars konar tryggingar. Eru félög þessi oftast
kölluð klúbbar.
Fiskiskipaútgerðum býðst ábyrgðartrygging sem íslensku tryggingafélögin
selja og miðast við útgerð fiskiskipa.
b. Aðrar sjóvátryggingar.
Farmtryggingar eru helstu vátryggingar annarra en útgerðarmanns. Ábyrgð
farmflytjanda á farmtjóni er ekki svo rík að ráðlegt sé að senda óvátryggðan farm

með skipi.

Farmtryggingar hér á landí eru yfirleitt með erlendum skilmálum,

oftast breskum, og bjóðast nokkrar útgáfur, mismunandi víðtækar.
Það mun vera fátítt að skipverjar kaupi sér sjálfir slysatryggingu til
viðbótar hinni lögboðnu tryggingu. Farþegar hafa hins vegar að þessu leyti mun
lakari stöðu, því útgerðarmanni er ekki skylt að kaupa slysatryggingu vegna
þeirra. Hins vegar bjóðast ýmiss konar ferðatryggingar er henta farþegum með
skipum og hafa raunar nokkuð almenna útbreiðslu, einkum í sumarleyfisferðum,
sem að vísu eru sjaldnast með skipum. Þá eru í gildi ýmsar slysatryggingar er
einstaklingar eða vinnuveitendur þeirra hafa keypt og gilda jafnt þó viðkomandi
taki sér far með skipi. Varðandi slysatryggingar launþega er þess þó að gæta að
hjá mörgum starfsstéttum gilda þær aðeins á meðan viðkomandi er í vinnu eða á
leið til eða frá vinnu.
Í flestum sjóvátryggingum er venja að undanþiggja tjón er rakin verða til
stríðsreksturs eða annarra svipaðra orsaka. Bjóðast sérstakar stríðstryggingar er
taka til þess háttar áhættu, en svara að öðru leyti til flestallra framangreindra
vátrygginga.

Úr siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum
VII. kafli. Um tjón af árekstri o.fl.
158. gr. Ef tjón verður á skipi, öðrum fjármunum eða á mönnum af því að skip rákust
á og sökin liggur öll annars vegar þá bætir hinn seki skaða þann allan er af hlaust.
Nú er sökin beggja megin og skulu þá hinir seku bæta skaðann að réttri tiltölu
við sök hvers þeirra. Ef atvik lágu svo til árekstrarins að ekki verður byggð á þeim
skipting skaðabótanna í ákveðnum hlutföllum þá bæta hinir seku tjónið að jöfnum
hlutum.
Hver hinna seku ábyrgist einungis sinn hluta skaðabótanna nema mannsbani
hafi hlotist af árekstrinum eða tjón á líkama eða heilbrigði. Þá má sá, er
skaðabótaréttinn á, krefja hvern hinna seku um allar skaðabæturnar. Ef einhver
hinna seku hefur af þessum ástæðum orðið að greiða meiri bætur heldur en í hans
hlut áttu að koma að réttri tiltölu þá á hann endurgjaldsrétt á hendur hinum á þeirri
upphæð sem hann varð að greiða umfram sinn hlut. Sá, sem endurkröfu er beint til,
getur beitt fyrir sig þeim rétti til undanþágu frá bótaskyldu eða þeim rétti til
takmörkunar á bótaábyrgð sem hann gæti borið fyrir sig gagnvart tjónþola
samkvæmt lögum eða samningi sem ekki girðir fyrir ábyrgð umfram það sem segir í
68., 70. og 137.–143. gr. eða í samsvarandi ákvæðum í rétti þess lands sem ræður
réttarstöðu hans gagnvart tjónþola.
159. gr. Þegar meta skal sök á árekstri samkvæmt 158. gr. skal dómari einkanlega
gefa gaum að því hve langan tíma skipstjórnarmaður hafði til að gera sér grein fyrir
aðstæðum.
160. gr. Ef áreksturinn varð af óhappatilviljun eða það vitnast ekki að annar hvor
aðila hafi átt sök á honum fær hvorugt skipið bættan skaða sinn.
161. gr. Nú rekast skip á og er þá skipstjórum þeirra skylt að veita þeim skipum,
skipshöfnum og farþegum, sem hætta stafar af árekstrinum, alla þá hjálp er þeir
mega og nauðsyn er á til bjargar án þess þó að stofna í verulega hættu skipi sínu,
skipshöfn eða farþegum. Skylt er einnig skipstjórum að segja hver öðrum nöfn og
heimkynni skipa sinna, úr hvaða stað eða höfn þau koma og hvert þeim sé ætlað að
fara.
162. gr. Það, sem fyrir er mælt í 158.–161. gr. um árekstur skipa, kemur einnig til
greina þá er skip, með siglingu sinni eða á líkan hátt, veldur tjóni á öðru skipi eða á
mönnum eða fjármunum sem á því eru þótt ekki hafi skip rekist á.

IX. kafli. Um ábyrgð útgerðarmanns og takmörkun ábyrgðar.

1. Ábyrgð útgerðarmanns á öðrum.
171. gr. Útgerðarmaður ber ábyrgð á tjóni sem stafar af yfirsjónum eða vanrækslu í
starfi hjá skipstjóra, skipshöfn, hafnsögumanni eða öðrum sem starfa í þágu skips.
Nú hefur útgerðarmaður greitt bætur af þessum sökum og getur hann þá
endurkrafið þann, er valdur var að tjóninu, um bótaupphæðina, að því marki sem
lög heimila.
[1a. Ábyrgð á tjóni þriðja aðila.]1)
1)L.
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[171. gr. a. Útgerðarmenn íslenskra skipa sem eru 300 brúttótonn og stærri og
útgerðarmenn allra erlendra skipa af sömu stærð sem koma í íslenskar hafnir skulu
tryggja skip sín tryggingu vegna tjóns sem þeir valda þriðja aðila með skipum sínum.
Þetta tekur þó ekki til herskipa, aðstoðarskipa sjóherja eða annarra skipa í eigu eða
rekstri EES-ríkis sem hið opinbera starfrækir ekki í ábataskyni. Útgerðarmaður telst
sá sem er skráður eigandi skips eða sérhver annar einstaklingur eða lögaðili, svo sem
leigutaki þurrleiguskipa, sem ber ábyrgð á rekstri skipsins.
Skylda skv. 1. mgr. hefur ekki áhrif á fyrirkomulagið sem komið hefur verið á
með þeim gerningum sem eru í gildi samkvæmt alþjóðasamningi um einkaréttarlega
ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar frá 1992, alþjóðasamningi um
bótaskyldu og skaðabætur fyrir tjón í tengslum við flutning hættulegra og
skaðvænlegra efna á sjó frá 1996 (HNS-samningurinn), alþjóðasamningi um
einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum mengunar sem stafar frá eldsneytisolíu
skipa frá 2001, Naíróbísamþykktinni um fjarlægingu skipsflaka frá 2007 og reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 392/2009 frá 23. apríl 2009 um bótaábyrgð
flutningsaðila vegna slysa við farþegaflutninga á sjó, eins og ákvæði þeirra hafa verið
innleidd í íslenskan rétt.
Tilvist tryggingarinnar skv. 1. mgr. skal staðfest með einu eða fleiri skírteinum
sem tryggingafélagið gefur út og skulu þau geymd um borð í skipinu.
Í skírteinunum, sem tryggingafélagið gefur út, skulu eftirfarandi upplýsingar
koma fram:
a. nafn skipsins, IMO-númer þess og heimahöfn,
b. nafn útgerðarmanns og aðalstarfsstöð,
c. tegund tryggingar og gildistími hennar,
d. heiti tryggingafélagsins og aðalstarfsstöð þess og ef við á sú starfsstöð sem gefur
trygginguna út.
Ef tungumálið sem notað er á skírteini skv. 4. mgr. er hvorki enska, franska né
spænska þarf textinn einnig að vera þýddur á eitt þessara mála.
Með tryggingu er átt við tryggingu með eða án sjálfsábyrgðar sem
samanstendur t.d. af vátryggingu af þeirri tegund sem meðlimir í International
Group of P&I Clubs veita og öðrum skilvirkum tegundum trygginga (þ.m.t.
staðfestri sjálfsáhættutryggingu) ásamt fjárhagslegri tryggingu með svipuð skilyrði
tryggingaverndar.

Tryggingin skal taka til sjóréttarkrafna sem eru háðar takmörkunum
samkvæmt LLMC-samningnum frá 1996. Tryggingarfjárhæðin fyrir hvert og eitt skip
í tengslum við hvert atvik skal vera jöfn viðeigandi hámarksfjárhæð fyrir takmörkun
á ábyrgð, eins og mælt er fyrir um í samningnum frá 1996, þ.e. uppfærðum texta úr
samningnum um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum frá 1976 sem
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) samþykkti eins og honum var breytt með
bókuninni frá 1996.
Við framkvæmd hafnarríkiseftirlits skal Siglingastofnun Íslands sjá til þess að
sérhver skoðun skips, sem er í höfn í samræmi við ákvæði reglugerðar um
hafnarríkiseftirlit, feli í sér staðfestingu þess efnis að skírteini skv. 3. mgr. sé um borð.
Ef skírteinið er ekki um borð getur Siglingastofnun Íslands kveðið á um brottvísun
skipsins sem skal tilkynnt framkvæmdastjórn ESB, öðrum EES-ríkjum og
hlutaðeigandi fánaríki, sbr. þó reglugerð um hafnarríkiseftirlit þar sem kveðið er á
um kyrrsetningu skipa af öryggisástæðum. Þegar slík ákvörðun um brottvísun er
gefin út skulu EES-ríki meina skipi aðgang að höfnum sínum þar til
útgerðarmaðurinn tilkynnir um skírteini sem um getur í 3. mgr.]1)
1)L.
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2. Slys á skipverjum.
72. gr. Útgerðarmaður ber ábyrgð á kröfum vegna lífs- eða líkamstjóns þeirra sem
ráðnir eru í skiprúm hjá honum hafi slys borið að höndum er hlutaðeigandi var
staddur á skipi eða vann í beinum tengslum við rekstur skips enda þótt slysið eða
tjónið verði ekki rakið til bilunar á tækjum eða ónógra öryggisráðstafana né heldur
yfirsjónar þeirra er starfa í þágu skips. Lækka má fébætur eða láta þær niður falla ef
sá, sem fyrir slysi eða tjóni varð, sýndi vítavert gáleysi sem leiddi til slyssins eða
tjónsins.
[Skylt er útgerðarmanni að kaupa tryggingu fyrir dánarbótum og slysabótum
er á hann kunna að falla skv. 1. mgr. Sé útgerðarmaður jafnframt í áhöfn skips er
honum skylt að tryggja sig með sama hætti. Tryggingin skal vera sem hér segir:]1)
1. Dánarbætur:
a. 360.000 kr. við andlát er greiðast eftirlifandi maka og börnum á sambærilegan hátt
og almennar lögerfðarreglur mæla fyrir um. [Með maka er hér einnig átt við
einstakling í óvígðri sambúð, sem skráð er í þjóðskrá, enda eigi viðkomandi barn
saman eða hafi verið í sambúð samfleytt lengur en eitt ár.]2)
b. 140.000 kr. til viðbótar greiðslu skv. a-lið ef bætur greiðast samkvæmt c- eða d-lið
og skiptast á sama hátt og bætur samkvæmt a-lið.
c. Mánaðarlegar bætur til eftirlifandi maka í þrjú ár ber að greiða samkvæmt a-lið 1.
mgr. 35. gr. laga um almannatryggingar. Við andlát eftirlifandi maka ganga greiðslur
þessar ekki í arf. Nú er eftirlifandi maki 45 ára eða eldri þegar slys ber að höndum og
eigi með barn eða börn á framfæri sínu sem bætur taka eftir d-lið þessa töluliðar og
skal hann þá njóta bótanna í sex ár frá því að slys varð. Ákvæði þessi skerða í engu
réttindi maka vegna slysa sem orðið hafa fyrir gildistöku laga þessara.

d. Mánaðarlegar bætur til barna að 18 ára aldri ber að greiða á hverjum tíma
samkvæmt c-lið 1. mgr. 35. gr. laga um almannatryggingar.
2. Slysadagpeningar og örorkubætur:
a. Dagpeningar sem greiðast eftir sömu reglum og dagpeningar samkvæmt 33. gr.
laga um almannatryggingar, þó þannig að heildarupphæð dagpeninga sé aldrei
hærri en þau laun sem hinn slasaði hafði fyrir slysið.
b. Vegna varanlegrar örorku greiðast bætur á eftirfarandi hátt: 9100 kr. fyrir hvert
örorkustig á bilinu frá 1–25%, 18.200 kr. á bilinu frá 26–50% og 27.300 kr. fyrir hvert
örorkustig umfram 50%.
Frá eingreiðslu dánarbóta skal draga örorkubætur ef greiddar hafa verið.
Upphæðir þær, sem um ræðir í 2. mgr., skulu breytast í samræmi við
breytingar á [launavísitölu]2) og skal Hagstofa Íslands birta tilkynningar um
breytingar á framangreindum upphæðum eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti.
1)L.
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3. Um heimild til takmörkunar ábyrgðar.
173. gr. Útgerðarmaður getur takmarkað ábyrgð sína eftir reglum þessa kafla. Sömu
heimild hefur eigandi skips (sem ekki er útgerðarmaður), afnotahafi,
farmsamningshafi, umráðamaður (disponent) og hver sá sem starfar í beinu
sambandi við björgun skips, þ.m.t. störf sem getið er í 4., 5. og 6. tölul. 1. mgr. 174. gr.
Þeir menn, sem útgerðarmaður eða aðrir, sem nefndir eru í 1. mgr., bera
ábyrgð á, svo sem sjálfstæðir verktakar ef því er að skipta, geta einnig takmarkað
ábyrgð sína samkvæmt reglum þessa kafla.
Sá, sem tekur að sér að tryggja gegn ábyrgð á kröfu sem sætir takmörkun
ábyrgðar, hefur sömu heimild til að takmarka ábyrgðina og hinn tryggði sjálfur.
174. gr. Heimild til takmörkunar á ábyrgð er fyrir hendi án tillits til þess á hvaða
grundvelli ábyrgðin hvílir að því er varðar kröfur sem snerta:
1. tjón á mönnum eða munum þegar tjónið verður um borð í skipinu eða í beinum
tengslum við rekstur skipsins eða björgun,
2. tjón er hlýst af seinkun flutninga á skipi með farm, farþega eða farangur þeirra,
3. tjón er hlýst af skerðingu réttinda utan samninga enda eigi tjónið rót sína að rekja
til reksturs skipsins eða til björgunar,
4. það að skipi er lyft af hafsbotni, það flutt brott, eyðilagt eða gert óskaðlegt eftir að
það hefur sokkið, strandað, verið yfirgefið eða er orðið að flaki og á þetta einnig við
um það sem er eða hefur verið um borð í slíku skipi,
5. brottflutning farms, eyðileggingu hans eða það að farmur er gerður óskaðlegur,
6. úrræði sem gripið er til í því skyni að koma í veg fyrir eða takmarka tjón sem ella
hefði sætt takmörkun á ábyrgð og enn fremur tjón sem hlýst af slíkum úrræðum.
Eigi sá, sem ábyrgur er, gagnkröfu á hendur kröfuhafa og báðar kröfurnar
stafa af sama atburði nær takmörkun ábyrgðar aðeins til þess hluta aðalkröfu sem fer
fram úr gagnkröfunni.
175. gr. Réttur til að takmarka ábyrgð nær ekki til:

1. [kröfu um björgunarlaun, kröfu um sérstaka þóknun skv. 170. gr. a, framlags til
sameiginlegs sjótjóns eða endurgjalds samkvæmt samningi vegna úrræða sem greind
eru í 4., 5. eða 6. tölul. 1. mgr. 174. gr.],1)
2. kröfu vegna tjóns eða útgjalda af því tagi sem nefnt er í alþjóðasamningi frá 29.
nóvember 1969, um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar, sbr.
l. nr. 14/1979,
3. kröfu sem háð er alþjóðasamningi eða landslögum sem kveða á um eða banna
takmörkun ábyrgðar á tjóni af völdum kjarnorku,
4. kröfu vegna tjóns af völdum kjarnorku er stafar frá kjarnorkuknúnu skipi,
5. kröfu vegna tjóns á mönnum eða munum er þeir verða fyrir sem ráðnir eru hjá
manni sem greint er frá í 1. mgr. 173. gr. og sem rækja starf í þágu skips eða í
sambandi við björgun, þó þannig að verði lífs- eða líkamstjón á mönnum sem ráðnir
eru í skipsrúm hjá útgerðarmanni með þeim hætti sem frá er greint í 1. mgr. 172. gr.
takmarkist hin hlutlæga bótaábyrgð útgerðarmanns við fjárhæðir þær sem um ræðir
í 2. mgr. þeirrar greinar,
6. kröfu um vexti og málskostnað.
1)L.
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176. gr. Þeim, sem ábyrgð ber, er óheimilt að takmarka ábyrgð sína ef það sannast að
hann hafi sjálfur valdið viðkomandi tjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi og að
honum hafi mátt vera ljóst að slíkt tjón mundi sennilega hljótast af.
4. Upphæð takmörkunarfjárhæða.
177. gr. Þegar krafa rís vegna þess að farþegi skipsins andast eða slasast eru
ábyrgðarmörkin [175.000 SDR]1) sem margfölduð eru með hæstri leyfilegri
farþegatölu samkvæmt vottorðum skipsins …1)
Vegna annarra krafna, sem rísa út af líkamstjóni, eru ábyrgðarmörkin
[2.000.000 SDR].1) Fyrir skip, sem stærri eru en [2.000 tonn],1) hækka ábyrgðarmörkin
sem hér segir:
[1. fyrir hvert tonn frá 2.001 að 30.000 tonnum, um 800 SDR;
2. fyrir hvert tonn frá 30.001 að 70.000 tonnum, um 600 SDR;
3. fyrir hvert tonn umfram 70.000 tonn, um 400 SDR.]1)
4. …1)
Ábyrgðarmörk fyrir allar aðrar kröfur, svo og þann hluta krafna sem ekki fæst
greiddur samkvæmt 2. mgr., eru [1.000.000 SDR].1) Fyrir skip stærri en [2.000 tonn]1)
hækka ábyrgðarmörkin sem hér segir:
[1. fyrir hvert tonn frá 2.001 að 30.000 tonnum, um 400 SDR;
2. fyrir hvert tonn frá 30.001 að 70.000 tonnum, um 300 SDR;
3. fyrir hvert tonn umfram 70.000 tonn, um 200 SDR.]1)
Ábyrgðarmörkin í 1.–3. mgr. gilda fyrir samtölu allra krafna sem rísa vegna
eins og sama atburðar gagnvart útgerðarmanni, eiganda, afnotahafa,
farmsamningshafa og umráðamanni (disponent), auk þeirra manna sem þeir bera

ábyrgð á.
Nú athafna björgunarmenn sig ekki frá skipi eða þeir athafna sig eingöngu frá
því skipi sem björgunin tekur til og miðast þá ábyrgðarmörkin við 1500 [tonn].1)
Ábyrgðarmörkin gilda fyrir samtölu allra krafna sem rísa vegna eins og sama
atburðar gagnvart björgunarmönnum og þeim sem þeir bera ábyrgð á.
Fyrir skip, sem notuð eru í opinberri þágu og í tilgangi sem ekki er
viðskiptalegs eðlis, skulu ábyrgðartakmörkin aldrei miðast við minna en 5000
[tonn]1) og ekki er þá unnt að takmarka ábyrgð á tjóni sem stafar af sérstökum
eiginleikum eða notkun skipsins. Þetta gildir þó ekki um skip sem einkum eru notuð
í sambandi við björgun.
[Þar sem nefnd er tonnatala skips er átt við brúttótonn sem reiknuð eru
samkvæmt reglum í viðauka I við alþjóðasamning um mælingar skipa frá 1969.]1)
Með SDR er átt við þá alþjóðlegu verðmæliseiningu (sérstök dráttarréttindi) sem
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn notar. Reikna skal verðmæliseiningu þessa til íslensks
gjaldeyris eftir gengi þann dag sem sett er trygging fyrir ábyrgð eða, ef trygging
hefur ekki verið sett, eftir gengi þann dag er greiðsla fer fram. Nú er stofnaður
takmörkunarsjóður samkvæmt þessum kafla, sbr. og X. kafla, og skal þá umreiknun
miðuð við gengi þann dag er sjóðurinn var stofnaður nema áður hafi verið sett
trygging fyrir ábyrgð.
1)L.

159/2007, 1. gr.

5. Skipting takmörkunarfjárhæðanna.
178. gr. Sérhver fjárhæð, sem sætir takmörkun ábyrgðar, skiptist milli kröfuhafa að
tiltölu við kröfur þeirra.
Nú hrekkur fjárhæð samkvæmt 2. mgr. 177. gr. ekki til að fullnægja kröfum
þeim sem þar greinir og skal þá fullnægja þeim hluta krafnanna, sem ekki fæst
greiddur að réttri tiltölu við aðrar kröfur, af þeirri takmörkunarfjárhæð sem greinir í
3. mgr. 177. gr.
Sá, sem greitt hefur kröfu að nokkru eða öllu leyti áður en
takmörkunarfjárhæðum er deilt niður, gengur inn í rétt kröfuhafa til að fá fullnægju
að tiltölu við greidda fjárhæð.
Nú sýnir einhver fram á að hann verði síðar nauðbeygður til að greiða kröfu
að nokkru eða öllu leyti og að hann gangi þar með inn í rétt kröfuhafa til fullnægju
og má þá ákveða í dómi að haldið skuli eftir nægilegri fjárhæð þannig að hann geti
síðar fengið kröfu sinni fullnægt samkvæmt 3. mgr. þessarar greinar.

