
Nd. 1130. Frumvarp til siglingalaga. [149. mál]

(Eftir eina umr. í Ed., 5. júní.)

Samhljóða þskj. 1041 og 154 með þessum breytingum:

26. gr. hljóðar svo:
Farmflytjanda ber að sjá til þess, með eðlilegri árvekni, að skip sé haffært, nægilega

mannað, birgt af vistum og búnaði og hafa lestarrými, kæli- og frystirými og aðra hluta
skipsins, þar sem farmur er geymdur, í fullnægjandi ástandi til móttöku, flutnings og
varðveislu farms.

71. gr. hljóðar svo:
Nú hefur vara verið afhent án þess að viðtakandi hafi látið farmflytjanda í té skriflega

tilkynningu um að tjón hafi orðið á vöru eða hún skemmst, svo að viðtakandi vissi eða mátti
vita, og almennt um eðli tjónsins, og telst þá öll varan afhent í því ástandi sem lýst er í
farmskírteini eða öðru viðtökuskírteini um flutninginn ef ekki eru færðar fram sannanir gegn
því. Ef ekki hefði verið unnt að komast að raun um tjónið gildir hið sama, hafi skrifleg
tilkynning ekki verið afhent í síðasta lagi þremur dögum eftir afhendinguna.

Ekki er krafist skriflegrar tilkynningar ef ástand vörunnar hefur verið kannað
sameiginlega við afhendinguna.

Þegar tjón hefur orðið á vöru eða hún skemmst, eða ætla má að svo sé, skulu
farmflytjandi og viðtakandi vöru veita hvor öðrum færi á að skoða vöruna á hentugan hátt
og ganga úr skugga um þyngd, mál og stykkjatölu.



220. gr. hljóðar svo:
Sjópróf skal haldið ef Siglingamálastofnun ríkisins, rannsóknarnefnd sjóslysa, útgerðar-

maður eða skipstjóri fyrir hans hönd óska þess sérstaklega enda þótt um sé að ræða önnur
tilvik en tilgreind eru í 219. grein.

Siglingamálastofnun ríkisins eða rannsóknarnefnd sjóslysa geta auk þess krafist þess að
sjópróf séu haldin vegna slysa sem verða á erlendum skipum ef slys verður í íslenskri
landhelgi, sbr. 1. gr. 1. nr. 41/1979, enda komi skipið eða áhöfn þess í íslenska höfn. Skal þá
utanríkisráðuneyti gert viðvart um fyrirhugað sjópróf.

Nú verður slys eða tjón í ferð erlends skips sem snertir verulega hagsmuni íslenskra
aðila, án þess þó að ákvæði 2. mgr. eigi við, og geta þá Siglingamálastofnun ríkisins eða
rannsóknarnefnd sjóslysa krafist þess að sjópróf séu haldin ef skipið er statt í íslenskri höfn.

Þegar skip, sem um ræðir í 2. og 3. mgr., er statt ííslenskri höfn, geta Siglingamálastofn-
un ríkisins eða rannsóknarnefnd sjóslysa krafist þess að skipið fái eigi tollvegabréf fyrr en
sjópróf hefur verið haldið.

Yfirvélstjóri, meiri hluti skipshafnar eða stéttarfélög viðkomandi sjómanna geta farið
fram á að haldið verði sjópróf og skal þá leggja fram skriflega og rökstudda ósk þar um.

221. gr. hljóðar svo:
Tilgangur sjóprófs er að leiða í ljós, svo sem framast má verða, orsakir viðkomandi

atburðar og aðrar staðreyndir sem máli skipta í því sambandi, þ. m. t. upplýsingar um allt
það er varðar mat á haffærni skips eða öryggi á siglingu, svo og um allt er leitt gæti til aukins
öryggis sjófarenda eða refsi- eða skaðabótaábyrgðar útgerðarmanns, skipstjóra, skipverja
eða annarra manna.

Dómari sá, sem stjórnar sjóprófi, skal leita aðstoðar lögreglu við skýrslutöku,
vettvangskönnun og aðra þætti málsrannsóknar eftir því sem frekast verður við komið,
einkum þó ef manntjón hefur orðið eða meiri háttar líkamstjón. Skal lögð á það áhersla að
lögreglurannsókn hefjist sem fyrst eftir að slys varð eða skip kom til hafnar. Lögregluyfir-
völd skulu, svo fljótt sem við verður komið, hafa samband við Siglingamálastofnun ríkisins
og rannsóknarnefnd sjóslysa og gefa fulltrúum þeirra kost á að vera viðstaddir frumrann-
sókn slyss, en eigi skal fresta upphafi lögreglurannsóknar af þeim sökum einum að þessu
skilyrði sé eigi fullnægt. Skulu skipstjóri og skipverjar, svo og útgerðarmaður skips, veita
alla þá aðstoð er þeir geta í té látið vegna lögreglurannsóknar . Niðurstöður og gögn
lögreglurannsóknar skulu lögð fram í sjóprófi svo skjótt sem auðið er, en eigi skal fresta
upphafi sjóprófs af þeim sökum einum að þau liggi enn eigi fyrir.

Forðast skal að spilla eða afmá verksummerki eftir slys í skipi fyrr en lögregluyfirvöld
hafa heimilað það.

Skipstjóra er skylt að óska eftir því að lögreglurannsókn vegna mannskaða eða meiri
háttar líkamstjóns, sem greinir í 2. mgr., fari fram. Skipstjóri skal eigi halda skipi úr höfn þar
sem lögreglurannsókn fer fram nema í samráði við lögregluyfirvöld.

Skipstjóra eða þeim, er kemur í hans stað, er skylt að annast skráningu og tilkynningu
allra slysa er verða á skipi eftir nánari reglum er samgönguráðuneytið setur í samráði við
Tryggingastofnun ríkisins. Skráningar- og tilkynningarskyldan tekur m. a. til hvers konar
vinnuslysa á sjó, eitrana, atvinnusjúkdóma og annarra þeirra atvika sem þýðingu kunna að
hafa í því sambandi.


