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1. Hvað er björgun?
Annað af tveimur helstu sérkennum sjóréttarins eru reglurnar um
björgun og björgunarlaun, en þær er að finna í VIII. kafla siglingalaga. Þær
eiga sér ekki hliðstæðu á öðrum réttarsviðum, en þeim hefur verið veitt gildi
um flugvélar og önnur loftför, sbr. 133. gr. loftferðalaga nr. 60/1998.
Megininntak björgunarreglnanna er það að sá sem bjargar skipi eða
verðmætum af því úr háska fær að launum greiðslu, sem er verulega hærri en
svo, að talist gæti eðlileg laun fyrir vinnuframlag hans.
Fyrr á öldum var tilgangur björgunarreglnanna einkum sá að stuðla að
heiðarlegri meðferð á strandgóssi og öðrum munum af skipum.

Þetta

sjónarmið á enn við að einhverju leyti, en nú er lögð áhersla á að reglur þessar
hvetji menn til að freista þess að bjarga verðmætum og jafnframt til að gera
sitt ýtrasta. Í framkvæmd hafa reglurnar tryggt að við fjölfarnar siglingaleiðir
á heimshöfunum eru ætíð tíltækir sérútbúnir dráttarbátar sem geta með stuttum
fyrirvara aðstoðað skip sem lenda í vandræðum.
Samkvæmt 167. gr. sigll. skal yfirleitt ekki greiða björgunarlaun fyrir
björgun mannslífa. Björgunarreglunum er þó ætlað öðrum þræði að stuðla að

auknu öryggi sjófarenda. Samkvæmt 1. mgr. 166. gr. sigll. er öllum skylt að
reyna að bjarga mannslífum þegar hætta steðjar að. Ekki er lagaskylda að taka
þátt í björgun skipa eða annarra verðmæta.
Ákvæðum siglingalaga var síðast breytt með lögum nr. 133/1998 til
samræmis við reglur alþjóðasáttmála um björgun frá árinu 1989 og lög hinna
Norðurlandaþjóðanna. Breytingar eru ekki stórvægilegar, en þær helstu varða
aukna áherslu á umhverfisvernd.
Í a-lið 163. gr. sigll. segir að björgun sé sérhver athöfn sem hafi það að
markmiði að hjálpa skipi eða öðru lausafé sem farist hefur eða er statt í hættu.
Síðan segir í 1. mgr. 167. gr. að björgunarmaður eigi rétt til björgunarlauna
beri björgunaraðgerðir árangur. Við þetta er bætt í 2. mgr. að sá sem bjargar
mannslífum eigi rétt til hlutdeildar í björgunarlaununum.

Meginatriðin eru

björgun skips eða annars lausafjár úr hættu.
Reglurnar gilda um björgun skipa og annars lausafjár.

Ekki þarf að

velta sérstaklega fyrir sér hugtakinu skip í þessu sambandi. Þeir munir sem
ekki ná því að heita skip, myndu kallast lausafé.
Björgunarreglurnar gilda um skip og aðra muni á haf- eða vatnasvæðum,
eins og segir í a-lið 163. gr.

Ef slökktur er eldur í skipi, sem er í slipp, á

þurru, teldist það ekki björgun og ekki yrðu greidd björgunarlaun. Ef eldur er
laus í skipi sem liggur við viðlegukant, fengjust björgunarlaun ef hann yrði
slökktur.
Yfirleitt hefur enginn rétt til að bjarga öðrum.

Líta verður svo á að

skipstjóri hins nauðstadda skips hafi á því forræði hvort, hver og hvernig
björgunar er freistað. Heimildir til þvingaðrar björgunar hafa enn ekki verið
viðurkenndar skýrt í íslenskum lögum, en ætla má að á næstu árum verði þar á
breytingar, einkum er í hlut eiga skip með farm sem umhverfisspjöll geta
hlotist af.
2 Hætta
Það er skilyrði björgunar að skipi sé bjargað úr hættu. Með því er átt
við að því hafi verið svo komið að líklega hefði það farist eða orðið fyrir
umtalsverðu tjóni, ef ekki hefði komið til utanaðkomandi aðstoð.

Varðandi

nauðsyn á utanaðkomandi aðstoð verður að miða við hvort góður og gegn

skipstjóri hefði óskað aðstoðar eða ekki, hvort utanaðkomandi aðstoð var
nauðsynleg.
Algeng björgunartilfelli hér við land eru þegar skip hefur fengið net í
skrúfuna, eða er orðið vélarvana og er dregið til hafnar. Ef skipverjar hafa í
þessu tilfelli ekki aðstöðu til að sigla skipinu í land hjálparlaust, eða skera úr
skrúfunni þar sem þeir eru staddir, þurfa þeir á utanaðkomandi aðstoð að
halda. Þar getur verið um drátt til hafnar að ræða, eða að skera úr skrúfunni
þar sem skipið er statt. Hvort tveggja telst vera björgun.
Talsvert margir dómar hafa gengið um rétt til björgunarlauna. Hér má
nefna þrjá þeirra.
Í hrd. 1972.23 hafði Búðaklettur GK verið að veiðum með þorskanet og
netafæri fest í skrúfunni. Björgunarskipið Elding var kallað á vettvang og á
meðan beðið var eftir því voru net lögð. Festust þau í skrúfunni. Elding kom
að og kafaði maður af henni í froskbúningí og skar úr skrúfunni. Tók verkið
um 50 mínútur.

Var talið vafasamt að Búðaklettur hefði komist áfram fyrir

eigin vélarafli, jafnframt sem þá hefði verið veruleg hætta á skemmdum á
vélinni. Var þessi aðgerð því talin björgun.
Hrd. 1986.941. B/v Otur var að veiðum í Kolluál er hann fékk vörpuna í
skrúfuna.

Talsverður sjór var og allhvasst. B/v Apríl dró Otur til hafnar.

Skipverjar á Otri höfðu engin tök á að losa vörpuna úr skrúfunni og áttu þess
ekki kost að komast til hafnar af eigin rammleik. Var þetta því talin björgun.
Mál nr. 252/2005, dómur 26. janúar 2006. Fossá ÞH varð vélarvana og
kom Björg Jónsdóttir ÞH henni til aðstoðar. Hæstiréttur taldi að Fossá hefði
verið í yfirvofandi hættu þegar skelplógsbarki hennar fór í skrúfuna og hún
orðið vélarvana um 1,2 mílur frá landi.

Hættan hefði aukist enn þegar

stjórnborðsakkeri slitnaði frá og hana rak enn nær landi. Var tekið fram að 2.
mgr. 168. gr. sigl. gæti ekki átt við, en að ákveða skyldi björgunarlaun eftir 1.
mgr.
a Skip sem hefur farist
Í íslenskum lögum hefur lengi verið miðað við að unnt sé að vinna til
björgunarlauna með því að bjarga skipi sem „farist hefur eða er statt í hættu“.
Þetta er ekki í samræmi við sáttmálann frá 1989, en þar er notað orðalagið „a

vessel ... in danger in navigable waters“.

Þetta hefur sennilega ekki mikla

þýðingu.
b Björgun mannslífa
Almennt fást ekki björgunarlaun fyrir að bjarga mannslífum, sbr. 2. mgr.
167. gr.

Hins vegar er björgun mannslífa örugglega meðal þess er taka ber

tillit til við ákvörðun björgunarlauna, þó að þess sé ekki sérstaklega getið í
168. gr. Þá á sá er bjargar mönnum af nauðstöddu skipi, en tekur ekki þátt í
björgun skips að öðru leyti, rétt á hluta af björgunarlaunum fyrir björgun
mannanna eina sér. Það er þó háð því skilyrði að skipinu verði bjargað, eða að
björgunarmenn vinni sér rétt til sérstakrar þóknunar.
Þó að ekki þyki unnt að leggja mat á verðmæti mannslífa á þann hátt að
mæla almennt fyrir um björgunarlaun fyrir björgun þeirra, þá verður ekki hjá
því komist að gera þessa undantekningu.
Í þessu sambandi má minna á að í 1. mgr 166. gr. er mælt fyrir um
skyldu til að freista þess að bjarga mannslífum. Slík almenn skylda til að
bjarga fjárhagslegum verðmætum er ekki lögfest. Þegar björgunaraðgerð er
hafin bera þeir sem freista þess að bjarga þó ákveðnar skyldur, sbr. 2. mgr.
166. gr.
c Hætta á umhverfisspjöllum
Helsta breytingin sem gerð var á björgunarreglunum með sáttmálanum
1989 og lagabreytingunni 1998 var sú að nú er óspillt umhverfi á meðal þeirra
verðmæta sem reglunum er ætlað að vernda.
Í fyrsta lagi skal við ákvörðun björgunarlauna taka tillit til þess til
hækkunar björgunarlauna ef björgunarmaður hefur sýnt verklagni og atorku til
að koma í veg fyrir eða draga úr umhverfistjóni, sbr. c-lið 1. mgr. 168. gr.
Samkvæmt 1. mgr. 170. gr. a er björgunarmanni tryggt að hann fái í það
minnsta kostnað sinn bættan ef unnið er að björgun skips sem eitt sér eða
ásamt farmi hefur skapað hættu á umhverfistjóni. Í 2. mgr. er mælt fyrir um að
þessi sérstaka þóknun geti hækkað um allt að 30%, jafnvel allt að 100%, ef
komið hefur verið í veg fyrir umhverfistjón eða dregið úr því.

Þessi sérstaka þóknun hefur mesta þýðingu í þeim tilvikum sem björgun
tekst annars ekki. Samkvæmt 3. mgr. 167. gr. er hægt að krefjast sérstakrar
þóknunar, þó að björgunaraðgerðir takist ekki.
Reglan um sérstaka þóknun er eina undantekningin sem gerð er á þeirri
gömlu meginreglu að björgunaraðgerðir sem bera ekki árangur veiti ekki rétt
til neins konar þóknunar. Þessi meginregla er á ensku nefnd No cure-no pay.
3 Ákvörðun björgunarlauna
Hversu há björgunarlaun skuli greidd er háð mati í hverju tilviki.
Atvikin eru ekki það mörg að unnt sé að reikna út með vissu fyrirfram hversu
há björgunarlaun muni verða í ákveðnu tilviki. Við könnun dómaframkvæmdar
má þó komast nokkuð nærri. Ákvörðun um björgunarlaun er þó bundin að einu
leyti: Björgunarlaun geta ekki orðið hærri en verðmæti þess sem bjargað var.
Sé bjargað bát sem er tíu milljóna króna virði kominn í heila höfn geta
björgunarlaun ekki orðið hærri en tíu milljónir, sama hversu miklu var til
kostað.
Þessi regla felur og annað í sér.

Ef björgun tekst ekki greiðast ekki

björgunarlaun og þá á sá er freistaði þess að bjarga yfirleitt engan rétt á neins
konar þóknun, sbr. þó 3. mgr. 167. gr. sem áður er getið.
Björgunarlaun verða að vega upp þessa áhættu.

Við ákvörðun þeirra

verður að hafa í huga hvort og þá hve mikil hætta var á að björgunin tækist alls
ekki, eða aðeins að hluta.
Björgun telst lokið þegar skip er komið úr þeirri hættu er gerði
björgunina nauðsynlega.

Ef skip brennur, sem verið er að draga til hafnar

vegna vélarbilunar, verða engin björgunarlaun greidd.

Skiptir þá ekki máli

þótt ekkert samband sé á milli vélarbilunarinnar og brunans.
Almennt ákvæði um ákvörðun björgunarlauna er í 168. gr. sigll.

Er

ákvæðið tviskipt. Annars vegar er 1. mgr., bókstafsliðir a-j, og hins vegar 2.
mgr. Björgunarlaun eru að hluta til beint endurgjald fyrir vinnuframlag og að
hluta verðlaun fyrir björgun verðmæta.
Í upphafsákvæði 1. mgr. er lögð sú viðmiðun að björgunarlaun skuli
ákveða með það í huga að hvetja til björgunar. Síðan eru rakin í bókstafsliðum
a-j þau atriði sem líta skal til. Ákvæðið veitir dómstólum svigrúm til að meta

björgunarlaun eftir öllum áðstæðum. Launin hækka eftir því sem sem hættan
var meiri. Hins vegar kann í einhverju tilfelli að vega til lækkunar að björgun
var einföld og hættulaus.

Þannig eiga dómstólar að meta öll atriði og

niðurstaðan verður að taka mið af öllum atvikum.
Í reynd er mjög horft til verðmætis þess sem bjargað er, einfaldlega
vegna þess að það er ein af fáum föstum stærðum sem hægt er að miða við.
Ekki er þar með sagt að fjárhæð björgunarlaunanna ráðist um of af
verðmætinu. Íslenskir dómar benda þvert á móti til þess að talsverð áhersla sé
lögð á þau atriði sem talin eru í bókstafsliðum b-j.
Í 2. mgr. 168. gr. segir að þegar það skip sem bjargað var hafi ekki verið
í yfirvofandi hættu skuli einkum gætt að b-j-liðum 1. mgr. Mun minni áhersla
en ella skal hér lögð á verðmæti skips sem bjargað er.

Ákvæði þetta var

nýmæli í siglingalögunum 1985, en því var breytt lítillega með lögum nr.
133/1998. Af greinargerð með frumvarpi til sigll. 1985 má ráða að helst var
litið hér til þess tilviks er skip var vélarvana á rúmsjó, án þess að yfirvofandi
hætta steðjaði að. Tilgangur sérreglunnar var sá að lækka björgunarlaun í þeim
tilvikum sem hún tekur til.
4 Skipting björgunarlauna
Þegar fleiri en einn aðili vinna sameiginlega að björgun verður að skipta
björgunarlaunum á milli þeirra. Skal þá miða við þau atriði sem talin eru í 1.
mgr. 168. gr., sbr. 170. gr. Þess skal aðeins getið í þessu sambandi að aðili
þarf ekki að taka þátt í björgun allt til loka. Ef t.d. tvö skip draga strandað
skip af grunni en aðeins annað þeirra dregur það síðan til hafnar eiga bæði rétt
á björgunarlaunum.
Þegar talað er um björgunarmann er yfirleitt átt við hvern einstakan er
að björgun vinnur. Hins vegar er litið á hvert skip og áhöfn þess sem einn
aðila í þessu sambandi.

Um skiptingu björgunarlauna innbyrðis milli

útgerðarmanns og áhafnar er ákvæði í 170. gr. c sigll.
Fyrst skal af björgunarlaunum bæta tjón það er varð á skipinu og greiða
útgjöld vegna eldsneytis og launa er leiddi af björgunarstarfinu. Því sem þá er
eftir skal skipta svo að útgerðarmaður fái 3/5 (60%) en áhöfnin 2/5 (40%).
Hlutur áhafnar skiptist þannig að skipstjóri fær 1/3 hluta en aðrir í áhöfn skipta

2/3 á milli sín í hlutfalli við föst laun eða hlutaskiptareglur, eftir því hvort á
við.
Réttur hvers einstaks áhafnarmeðlims til björgunarlauna er ekki háður
því að hann hafi tekið beinan þátt í björgunarstarfinu. Ekki er litið til þess
hverjir unnu í raun að björguninni. Í 3. mgr. 170. gr. c er ákvæði um lækkun
eða niðurfellingu á hlut þess er hefur óhlýðnast fyrirmælum yfirmanns um að
taka þátt í björgunarstörfum. Í sömu málsgrein er enn fremur heimild til að
greiða aukaþóknun til þess er hefur skarað fram úr við björgunarstörfin.
5 Sérstaða áhafnar hins nauðstadda skips o.fl.
Þó að meginreglan sé sú að hver sá er vinnur að björgun eigi rétt til
björgunarlauna,

verður

að

undanskilja

áhöfn

hins

nauðstadda

skips,

hafnsögumenn, dráttarbáta er tekið hafa að sér drátt skips o.fl.
Ekki er í sigll. beint ákvæði er útilokar áhöfn frá að krefja um
björgunarlaun fyrir björgun eigin skips. Hins vegar hefur verið talið að vinna
áhafnar að björgun, sem ekki fer fram úr því sem starfsskyldur bjóða, skapi
ekki rétt til björgunarlauna. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að skyldur
áhafnar eru mjög ríkar og því lítið svigrúm til að vinna umfram skyldu á
hættustund.
Á þetta hefur reynt í einum dómi, hrd. 1987.17. Þar voru atvik þau að
Reynir GK slitnaði upp í Sandgerðishöfn og rak að grjótgarði. Skipverjar voru
ræstir út og tókst þeim að komast um borð í bátinn og sigla honum að bryggju.
Niðurstaða dómsins varð sú að skipverjarnir hefðu ekki unnið meira en
starfsskyldur buðu þeim. Áttu þeir því ekki rétt til björgunarlauna.
Svipuð sjónarmið eiga við um hafnsögumann, dráttarbáta o.fl. Í 4. mgr.
164. gr. segir um þessa aðila að þeir eigi þá aðeins rétt á björgunarlaunum að
því leyti sem aðstoð þeirra hafi farið fram úr því sem þeim bar skylda til starfs
síns vegna. Hér er vísað til þeirra sérstöku skyldna er þessir aðilar hafa með
því að hafa tekið að sér leiðsögu skips, drátt o.s.frv. Skyldur þessara aðila eru
þó ekki eins ríkar og skyldur áhafnar.
Þó að í 161. gr. sigll. sé lögð sú skylda á skipstjóra þeirra skipa er lent
hafa í árekstri að veita gagnkvæma aðstoð eftir því sem þörf er á, útilokar það

ekki að björgunarlauna verði krafist í þeim tilfellum.

Hins vegar getur þá

reynt á 3. gr. 170. gr. b, sem fjallað verður um hér á eftir.
6 Fyrirgerð björgunarlauna
Í 3. mgr. 170. gr. b er fjallað um tvenns konar tilvik. Annars vegar það
að björgunarmaður á sjálfur sök á hættu þeirri er varð tilefni björgunar, hins
vegar að hann gerist sekur um þjófnað, hylmingu eða aðra sviksamlega
meðferð á fjármunum sem bjargað var. Í báðum tilfellum er heimiluð lækkun
eða niðurfelling björgunarlauna til viðkomandi.
Varðandi fyrra tilvikið, að björgunarmaður á sjálfur sök á hættu þeirri er
gerir björgun nauðsynlega, þá verður að hafa í huga að allt að einu er það í
samræmi við tilgang björgunarreglnanna að hvetja til björgunar og að
björgunarmaður leggi talsvert á sig til að björgun megi takast. Taka má sem
dæmi árekstur þar sem annað skipið á alla sök, en dregur hitt síðan til hafnar.
Ef ekki er um sérstaklega erfiða eða hættulega björgun að ræða yrðu
björgunarlaun líklega lækkuð mjög verulega, en einnig verður að hafa í huga
hversu mikil eða alvarleg sökin á árekstrinum var.

Hér verður að meta öll

atvik heildstætt eins og endranær þegar björgunarlaun eru ákveðin.

Enn

matskenndari verður niðurstaðan ef bæði skipin áttu sök á árekstrinum.
7 Björgunarsamningar
Björgunarsamningar eru þeir samningar kallaðir sem gerðir eru áður en
björgunaraðgerðir

hefjast,

en

hættan

er

komin

til,

um

þá

tilteknu

björgunartilraun. Slíkir samningar tíðkast ekki hér á landi.
Víða um heim er venjan sú að samið sé um björgunaraðgerðir áður en
nokkuð er aðhafst. Tilgangurinn er einkum sá að fá staðfest að viðkomandi
björgunarmaður eigi að freista þess að bjarga skipinu. Þá er samið um tiltekið
varnarþing til að fá skorið úr um fjárhæð björgunarlauna. Sjaldgæft er að um
fjárhæðina sé samið fyrir fram. Samningar þessir eru í stöðluðu formi og hefur
form sem nefnist LLOYD'S STANDARD FORM OF SALVAGE AGREEMENT
mesta útbreiðslu.

Í 3. mgr. 165. gr. sigll. eru heimildir til að fá björgunarsamning af þessu
tagi ógiltan með dómi. Þær hafa einkum þýðingu ef samið hefur verið fyrir
fram um fjárhæð björgunarlauna.

Úr siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum

VIII. kafli. Um björgun.
163. gr. [Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök svofellda merkingu:
a. Björgun: sérhver athöfn sem hefur það að markmiði að hjálpa skipi eða öðru
lausafé sem farist hefur eða er statt í hættu á hvaða haf- eða vatnasvæði sem er.
b. Skip: sérhvert skip eða far eða önnur smíð sem er fær til siglinga.
c. Lausafé: sérhver hlutur sem ekki er varanlega við ströndina skeyttur.
d. Umhverfistjón: umtalsvert tjón á heilsu manna, eða lífi eða auðlindum í ám eða
vötnum, við ströndina og á nálægum svæðum eða í íslensku efnahagslögsögunni,
af völdum mengunar, elds, sprengingar eða annarra sambærilegra alvarlegra
atvika.]1)
1)L.

133/1998, 1. gr.

164. gr. [Ákvæðum þessa kafla skal beitt um björgunarmál sem höfðað er fyrir
íslenskum dómstóli eða gerðardómi.
Ákvæði þessa kafla gilda jafnt þótt það skip sem bjargaði sé eign sama
manns og hitt er bjargað var. Þá gilda ákvæðin einnig um björgun sem
framkvæmd er af skipi í eigu ríkisins.
Þótt björgunaraðgerðir fari fram undir stjórn eða séu framkvæmdar af
stjórnvöldum í skjóli valdheimilda þeirra fer um rétt þeirra sem tekið hafa þátt í
slíkum björgunaraðgerðum samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
Ákvæði þessa kafla gilda ekki um skip eða lausafé sem falla undir III. kafla
þjóðminjalaga.]1)
1)L.

133/1998, 2. gr.

165. gr. [Ákvæðum þessa kafla skal þá aðeins beita að ekki sé um annað samið.
Óheimilt er að semja um takmörkun á skyldu til að koma í veg fyrir eða draga úr
umhverfistjóni.
Skipstjóri hefur umboð til að gera samning fyrir hönd eiganda skips.
Eigandi skips, útgerðarmaður og skipstjóri hafa hver um sig umboð til að gera
samning um björgun fyrir hönd eigenda þess lausafjár sem er eða hefur verið um
borð í skipinu.
Björgunarsamningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta eða breyta ef
hann er gerður meðan hættan stóð yfir eða undir áhrifum hennar og það yrði talið
ósanngjarnt að bera hann fyrir sig. Samningi um upphæð björgunarlauna eða
sérstakrar þóknunar skv. 170. gr. a má víkja til hliðar eða breyta ef krafan er ekki í

eðlilegu samræmi við umfang vinnu að björgun.]1)
1)L.

133/1998, 3. gr.

166. gr. [Skylt er sjófarendum að leitast við að bjarga mönnum úr hættu verði það
gert án þess að björgunarmönnum eða skipi þeirra sé stefnt í háska.
Björgunarmaður er skyldur til þess gagnvart eiganda og útgerðarmanni
skips og eigendum annars lausafjár sem reynt er að bjarga að:
a. sýna aðgát við framkvæmd björgunar og reyna að koma í veg fyrir eða draga úr
umhverfistjóni,
b. leita aðstoðar annarra björgunarmanna þegar aðstæður krefjast þess og
c. samþykkja íhlutun annarra björgunarmanna þegar útgerðarmaður, skipstjóri
eða eigandi annars lausafjár sem í hættu er krefst þess og krafan telst sanngjörn;
björgunarlaun skulu þó ekki lækka ef krafan er ósanngjörn.
Eiganda skips, útgerðarmanni eða skipstjóra, ásamt eigendum annars
lausafjár sem reynt er að bjarga, ber gagnvart björgunarmanni skylda til að:
a. veita honum liðsinni við björgunina,
b. sýna aðgát meðan björgunaraðgerðir standa yfir og reyna að koma í veg fyrir
eða draga úr umhverfistjóni og
c. taka við hinu bjargaða eftir að því hefur verið komið á öruggan stað og
björgunarmaður leggur fram sanngjarna kröfu þess efnis.]1)
1)L.

133/1998, 4. gr.

167. gr. [Björgunarmaður á rétt til björgunarlauna beri björgunaraðgerðir árangur.
Að frátöldum vaxta- og málskostnaði má ekki ákvarða björgunarlaun hærri en
sem nemur verðmæti þess sem bjargað var.
Björgun mannslífa veitir ekki rétt til björgunarlauna. Sá sem bjargar
mannslífi við framkvæmd björgunar á þó rétt á sanngjarnri hlutdeild í
björgunarlaunum eða í sérstakri þóknun skv. 170. gr. a.
Ákvæði 1. mgr. kemur ekki í veg fyrir að hægt sé að krefjast sérstakrar
þóknunar skv. 170. gr. a.]1)
1)L.

133/1998, 5. gr.

168. gr. [Björgunarlaun skal ákvarða með það í huga að hvetja til björgunar. Við
ákvörðunina skal þessa gætt:
a. verðmætis þess sem bjargað var,
b. verklagni þeirrar og atorku sem björgunarmenn beittu við björgun skips,
annars lausafjár og mannslífa,
c. verklagni og atorku björgunarmanna við að koma í veg fyrir eða draga úr
umhverfistjóni,
d. að hve miklu leyti björgunin tókst,

e. eðlis og umfangs hættunnar,
f. hve langan tíma björgunaraðgerðir tóku ásamt útgjöldum og tjóni því sem
björgunarmenn urðu fyrir,
g. hve skjótt hjálpin var veitt,
h. áhættu björgunarmanna að verða skaðabótaskyldir gagnvart þriðja manni og
annarrar hættu sem björgunarmönnum eða eigum þeirra var stofnað í,
i. að björgunarskip eða annar búnaður var notaður eða var til reiðu við
framkvæmd björgunarinnar,
j. umfangs björgunarviðbúnaðar, afkastagetu og verðmætis búnaðar
björgunarmanna.
Nú var skip það sem bjargað var eigi statt í yfirvofandi hættu en gat þó eigi
komist til hafnar fyrir eigin vélarafli og skal þá atriða b–j-liða 1. mgr. einkum gætt
við ákvörðun björgunarlauna.]1)
1)L.

133/1998, 6. gr.

169. gr. [Eigandi skips og eigendur annars lausafjár sem bjargað var eru ábyrgir
fyrir greiðslu björgunarlauna í hlutfalli við verðmæti hinna björguðu eigna
þeirra.]1)
1)L.

133/1998, 7. gr.

170. gr. [Við skiptingu björgunarlauna milli tveggja eða fleiri björgunarmanna
skal viðmiða 1. mgr. 168. gr. gætt.]1)
1)L.

133/1998, 8. gr.

[170. gr. a. Ef björgunarmaður hefur unnið að björgun skips sem eitt sér eða ásamt
farmi hefur falið í sér hættu á umhverfistjóni getur hann krafið eiganda skips og
útgerðarmann um sérstaka þóknun sem er jafnhá kostnaði hans við
björgunarvinnuna. Aðeins er hægt að krefjast sérstakrar þóknunar í þeim mæli
sem hún er hærri en björgunarlaun ákvörðuð skv. 1. mgr. 168. gr.
Hafi björgunarmaður komið í veg fyrir eða dregið úr umhverfistjóni er
heimilt að hækka hina sérstöku þóknun um allt að 30% af kostnaði
björgunarmanns. Sé það talið sanngjarnt, þegar horft er til þeirra atriða sem nefnd
eru í 1. mgr. 168. gr., má hækkunin nema allt að 100%.
Með kostnaði björgunarmanns er átt við bein og hæfileg útgjöld
björgunarmanns vegna björgunaraðgerða auk sanngjarns endurgjalds fyrir
notkun búnaðar og mannafla. Við ákvörðun þess endurgjalds ber að líta til atriða
sem nefnd eru í g-, i- og j-liðum 1. mgr. 168. gr.
Ef björgunarmaður hefur vegna gáleysis vanrækt að koma í veg fyrir eða
draga úr umhverfistjóni má lækka eða fella niður hina sérstöku þóknun.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. b. Nú hefur einhver samkvæmt samningi tekist á hendur verk áður en
hætta skapast og á hann þá aðeins rétt á björgunarlaunum eða sérstakri þóknun
að því leyti sem talið verður að veitt aðstoð hafi verið umfram skyldu samkvæmt
samningnum.
Nú tekur einhver þátt í vinnu að björgun gegn beru og réttmætu banni
eiganda skips, útgerðarmanns eða skipstjóra og á hann þá engan rétt til
björgunarlauna eða sérstakrar þóknunar. Sama á við um bann eiganda annars
lausafjár sem er í hættu en hefur hvorki verið né er um borð í skipi.
Lækka má eða fella niður björgunarlaun eða sérstaka þóknun ef mistök
björgunarmanns eða vanræksla hefur gert björgunina nauðsynlega eða erfiðari en
ella, eða björgunarmaður hefur gerst sekur um svik eða aðra óheiðarlega
háttsemi.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. c. Nú hefur skip sem er skrásett á Íslandi bjargað einhverju á ferð og skal
þá fyrst af björgunarlaununum bæta það tjón sem varð á því skipi, farmi þess eða
á öðrum fjármunum sem á skipinu voru, ásamt útgjöldum vegna eldsneytis og
launa skipstjóra og skipshafnar sem af björgunarstarfinu leiddi. Af óskiptum
björgunarlaunum skal einnig greiða þóknun skv. 3. mgr.
Því sem þá er eftir af björgunarlaununum skal skipt þannig að þrír fimmtu
hlutar falli til útgerðarinnar en tveir fimmtu hlutar til áhafnarinnar. Hlut áhafnar
skal skipt á þann veg að skipstjóri fái einn þriðja hluta en hin eiginlega skipshöfn
tvo þriðju hluta. Milli skipshafnar skal skipt að réttri tiltölu miðað við föst laun
hvers og eins eða hlutaskiptareglur, eftir því sem við á. Hlutur skipstjóra skal þó
aldrei vera lægri en tvöfaldur hlutur þess skipverja sem hæst björgunarlaun fær.
Leiðsögumaður um borð í skipi því sem bjargar fær skiptahlut í hluta
skipshafnarinnar þótt hann sé ekki ráðinn hjá útgerðinni. Skal skiptahlutur hans
vera jafn hæsta stýrimannshlut. Á skipum þar sem tekjur skipstjóra og
skipshafnar miðast hvorki við föst laun né tiltekinn hlut skulu allir skipverjar, að
skipstjóra meðtöldum, eiga jafna hlutdeild í björgunarlaunum.
Nú hefur einhver björgunarmanna skarað fram úr við björgunarstörfin, t.d.
náð þar sérstaklega ríkum árangri eða stofnað sér í hættu umfram aðra, og má þá
veita honum sérstaka aukaþóknun af þeim sökum. Útgerðarmaður getur greitt
þessa þóknun ótilkvaddur en að öðrum kosti þarf rökstudd beiðni að hafa borist
honum áður en mánuður er liðinn frá því að björgun lauk. Hafi skipverji, án
nægra ástæðna, látið hjá líða að hlýðnast réttmætum fyrirmælum yfirmanns síns
um að taka þátt í björgunarstörfum verður hann að hlíta því að hlutdeild hans í
björgunarlaunum kunni að vera lækkuð eða jafnvel felld niður ef nægar ástæður
eru og hækkar þá að sama skapi heildarskiptahlutur annarra skipverja, að

skipstjóra frátöldum.
Jafnskjótt og björgunarlaun hafa verið ákvörðuð með samningi eða
endanlegum dómi skal útgerðarmaður senda hverjum þeim sem á hlutdeild í
björgunarlaununum tilkynningu um upphæð þeirra ásamt áætlun um skiptingu.
Mótmæli gegn skiptaáætlun útgerðarmanns skulu hafa borist honum áður en
einn mánuður er liðinn frá því að framangreind tilkynning var send.
Samningsákvæði, sem mæla fyrir um að skipstjóri eða skipshöfn skuli hafa
minni hlut í björgunarlaunum en 2. mgr. mælir fyrir um, skulu vera ógild nema
viðkomandi hafi verið ráðinn á skip til björgunarstarfa eða á skip sem sérstaklega
var búið til björgunar eða samningurinn hafi verið gerður við ráðninguna og þá
vegna tiltekinnar björgunaraðgerðar.
Ákvæði 1.–5. mgr. gilda einnig um skiptingu sérstakrar þóknunar skv. 2.
mgr. 170. gr. a.
Nú er skip sem bjargar ekki skráð á Íslandi og gildir þá löggjöf þess lands
þar sem skipið er skráð.
Ef það er ekki skip sem bjargar skal um skiptingu björgunarlauna fara eftir
þeirri löggjöf sem gildir um réttarsambandið milli björgunarmanns og
starfsmanna hans.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. d. Krefjist björgunarmaður þess skal sá sem ábyrgð ber á greiðslu
björgunarlauna eða sérstakrar þóknunar leggja fram fullnægjandi tryggingu fyrir
greiðslu að meðtöldum vöxtum og kostnaði björgunarmanns. Þegar trygging
hefur verið sett getur björgunarmaður ekki gengið að sjóveði sínu vegna
björgunarlauna.
Eigandi og útgerðarmaður skips þess sem bjargað var skulu gera sitt
ýtrasta til að eigandi farms leggi fram fullnægjandi tryggingu vegna ábyrgðar
gagnvart björgunarmanni, áður en honum er afhentur farmurinn.
Þar til sett hefur verið trygging skv. 1. mgr. er óheimilt án samþykkis
björgunarmanns að flytja skip eða lausafé sem bjargað var frá þeim stað þar sem
því var komið fyrir eftir björgunina.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. e. Dómstóll sá eða gerðardómur sem dæma skal um kröfu
björgunarmanna getur ákveðið að greiða skuli fyrir fram hluta björgunarlauna
eða sérstakrar þóknunar. Setja má það sem skilyrði fyrir fyrirframgreiðslu að
björgunarmaður setji tryggingu.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. f. Dómsmál um ákvörðun eða skiptingu björgunarlauna eða sérstakrar
þóknunar má höfða fyrir dómstóli í því umdæmi þar sem björgunin fór fram eða
þar sem hið bjargaða var flutt að landi. Mál um skiptingu skv. 170. gr. c má höfða
fyrir dómstóli í heimahöfn þess skips sem bjargaði eða þar sem mál um ákvörðun
björgunarlauna eða sérstakrar þóknunar eða um skiptingu skv. 170. gr. er höfðað.
Þegar björgun er lokið getur útgerð þess skips sem bjargaði krafist
kyrrsetningar allra hinna björguðu verðmæta. Um kyrrsetninguna gilda lög um
kyrrsetningu, lögbann o.fl. Frestur til málshöfðunar skv. 1. mgr. 36. gr. þeirra laga
skal vera átta vikur frá lokum gerðar. Til gerðarinnar nægir að boða skipstjóra
fyrir hönd allra gerðarþola.
Ef mál ef höfðað til að fá leyst úr ágreiningi um skiptingu björgunarlauna
skal stefna öllum þeim aðilum sem kröfu eiga til hlutdeildar. Stefndu geta gert
sjálfstæðar kröfur án þess að höfða gagnsök. Að öðru leyti gilda ákvæði laga um
meðferð einkamála. Sé ekki öllum aðilum stefnt skal málinu vísað frá dómi.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

[170. gr. g. Ákvæði þessa kafla gilda ekki um herskip eða önnur skip sem ekki eru
rekin í viðskiptalegum tilgangi, eru í eigu erlends ríkis og njóta á björgunarstundu
friðhelgi samkvæmt reglum þjóðaréttar, nema hlutaðeigandi ríki ákveði annað.
Ákvæði þessa kafla veita ekki heimild til kyrrsetningar eða annarrar
tímabundinnar réttaraðgerðar ef farmur er í eigu ríkisins og er ekki fluttur í
viðskiptalegum tilgangi. Þetta gildir ekki ef kyrrsetning eða önnur tímabundin
réttaraðgerð er í samræmi við reglur þjóðaréttar.
Ákvæði þessa kafla veita ekki heimild til kyrrsetningar eða annarrar
tímabundinnar réttaraðgerðar ef farmur er ætlaður til mannúðarmála og það ríki
sem gefið hefur farminn fellst á að greiða björgunarlaun eða sérstaka þóknun
vegna farmsins.]1)
1)L.

133/1998, 9. gr.

