
Nd. 202. Frumvarp til laga
uni breyting á lögum nr. 97 9. júií 1941, uin ófriðartryggingar.

F rá  sjávari'i t vcgsncfnd.

1. gr.
1. mgr. 1. gr. laganna orðist Jmnnig:
Setja skal á fót s tofnun til að standa s traum  af tjóni af völduni hernaðar á fast- 

eignuni, skipum og lausafc landsnianna, sem ekki er tryggt gegn tjóni af völdum ó- 
friðar eða fæst bætt  á öðrmu vettvangi. Stofnunin nefnist Ófriðartryggingin.

2. gr.
1. nigr. 2. gr. laganna orðist þannig:
Stofnunin s tarfar i f jóruin deildum, fasteignadeild, skipadeild, véla- og tækja- 

deild og lausaíjártryggingadeild.



3. gr.
A eftir II. kafla laganna konii ný r  kafli, III. kafli, er nefnist skipatryggingin, 

12.— 1(5. gr., seni segir í þessari grein, og breytist kafla talan  og greinatala laganna 
samkvæmt því.

a. (12. gr.) Skylt er að tryggja h já  Ófriðariryggingunni öll íslenzk skip, sem ein- 
göngu stunda fiskveiðar við strendur landsins og flutninga hér við land í þágu 
innlendra aðila, önnur en s trandferðaskip rikisins. E igendur og um ráðam enn 
þeirra skipa, sem ekki eru tryggð samkv. lögum nr. 32 11. jún í 1942, skulu senda 
Ó friðartr  yggingunni tilkynningu um  j)au, þegar er h ú n  tekur til starfa.

b. (13. gr.) Skip skal ófriðartryggja fy r ir  sönm fjárhæð og þau eru vátryggð fyrir  
h já  vélbátaábyrgðarféhigi. Nú er skip ekki vátrvggt h já  vélbátaábyrgðarfélagi, 
og skal það þá metið af trúnaðarm önnum  Ó friðartryggingarinnar, sem eru h in ir  
sömu og trúnaðarm enn vélbátaábyrgðarfélaganna, hver á sinu svæði, eftir því 
sem við getur átt. Upphæð tryggingar fer eftir sömu reglum og h já  vélbátaábyrgð- 
arfélögunum. Stjórn Ófriðartryggingarinnar hefur sams konar rétt til yfirm ats 
og endurmats og stjórn Samábyrgðar íslands á fiskiskipum hefur samkvæmt 1. 
nr. 32 frá 1942.

c. (14. gr.) Vélbátaábyrgðarfélögum er skylt að hafa á hendi innheimtu iðgjalda, 
hverju  á sínu tryggingarsvæði, undir  um sjón Samábyrgðar íslands á fiskiskip- 
um. Iðgjaldið getur numið allt að 1% á ári, frá  því að Ófriðartryggingin tekur til 
slarfa, en þó ckki y fir  4% af tryggingarfjárhæðinni, nema sérstaklega verði 
ákveðið með lögum.

d. (15. gr.) Ráðuneytið ákveður þóknun til vélbátaábyrgðarfélaganna fyrir  aðstoð 
þá, er jjau veita samkvæmt lögum þessum.

c. (16. gr.) Um bæ tur fyr ir  t jón  á skipum fer eftir sömu reglum og um bætur fyrir 
sjótjón samkvæmt 1. nr. 32 frá 1942, um vátrygging vélbáta. Skal rik issjóður 
!eggja fram fé til bótanna, og endurgreiðist jiað af iðgjöldum, eftir Jnví sem jiau 
hrökkva til. AS öðru leyti gilda ákvæði fasteignatrygginga, sbr. II. kafla laga 
jjessara, að svo miklu leyti sem við á.

4. gr.
í 17. gr. laganna, sem verður 22. gr., komi orðin IV. kafli, 23. gr. og 34. gr. í stað 

„III. kafli“, „18. gr.“ og „28. gr.“ .

5. gr.
í 18. gr. laganna, sem verður 23. gr., komi orðin 22. gr. i slað „17. gr.“ .

6. gr.
I 20. gr. laganna, sem verður 25. gr., koini orðin 24. gr. í stað „19. gr.“.

7. gr.
í 21. gr. laganna, sem verður 26. gr„ komi orðin 24. gr. i stað „19. gr.“ .

8. gr.
í 22. gr. laganna, sem verður 27. gr„ komi orðin 36. gr. i stað „31. gr.“.

9. gr.
í 25. gr. laganna, sem verður 30. gr., komi orðin 17. gr. í stað „12. gr.“.

10. gr.
I 30. gr. laganna, seni verður 35. gr., komi orðin II.—IV. kafla á tveini stöðum 

fvrir  „II. og III. kaf la“, og á eftir orðunum  „16. gr.“ i þriðju mgr. sömu greinar komi: 
og 21. gr,



Enn frem ur í 4. mgr. sömu greinar komi orðin V. kaflu í stað orðanna „IV. kafla“ 
og orðin 24. gr. og 22. gr. í stað „18. gr.“ og „17. gr.“ .

11. gr.
í 31. gr. laganntt, seiu verður 36. gr„ komi orðin V. kafla i stað „IV. kaf la“ .

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Þá er þau hafa öðlazt staðfestingu, skal færa þau inn i meginmá! laga nr. 97 9. 

júlí 1941. uni ól'riðartryggingar, og gefa þau út að nýju  svo hre j’tt.

G r  e i n a r  g e r  ð .
F rum varp  jietta er samið at' milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum 1943, og fylgdi 

því svo hljóðandi umsögn:
„Þegar lögin um ófriðartryggingar voru samþ. á Alþingi 1941, þótti ekki nægileg 

:istæða til að láta þau ná til skipastóls landsmanna, sökum þess að skipaeigendur 
áitu aðgang að slíkum trvggingum gagnstætt því, sem var um fasteignir og lausafé. 
Heynslan hefur hins vegar sýnt, að skipaeigendui hala  ekki almennt tryggt skip sín 
fyrir þessari áhættu, en þeir, sein kevpt hafa þessar tryggingar, hafa orðið að sæta 
kjörum, sem ekki eru í samræmi við áhættuna, sem reynslan hefur til þessa leitt i ljós.

Því verður ekki neitað, að það er alitaf mikil áhætta frá þjóðhagslegu sjónar- 
niiði séð að hafa mikinn hluta  skipastóls landsm anna ótrvggðan fyr ir  styrjaldar- 
áhættu. Og í annan  stað er ekki við það unandi, að þeir, sem trvggja sig fy r ir  þessari 
áhættu, þurfi að greiða fyr ir  það miklu  hærri fjárhæðir  en svarar til áhættunnar. Frv., 
ef að lögum verður, á að bæta úr })essu hvoru  tveggja á þann  hátt, að allir þeir, sem 
ív r ir  tjóni kunna að verða, eigi vísar bætur, en þeir, sem sjálfir m undu tryggja sig, 
fái þessar tryggingar s tórum  ódýrari en nú.

Verðmæti þeirra skipa, sem trvggð yrðu sainkv. frumvarpinu, m un vera um 
kr. 40000000.00 miðað við virðingarverð Jjeirra til sjótryggingar. Samábyrgð íslands 
hefur gefið nefndinni þær upplýsingar, að öll þau skip, sem nú eru tryggð fy r ir  sjó- 
tjóni h já  vélbátatrj'ggingum landsins, séu metin á kr. 33389812.00. En styrjaldar- 
trygging samkv. ]>essu frumv. mundi taka til nokkurra  skipa, sem ekki eru  tryggð 
h já  bátaábyrgðarfélögum.

Rejmslan, sein fengin er af áhættu af þessum tryggingum, er i fáum orðuni sú, að 
af þeim skipum, sem farizt hafa frá striðsbyrjun, hefur aðeins eitt fallið óbætt, sök- 
11111 þess að })að var ekki striðstrvggt, en þótti ótviræðlega hafa farizt af striðsor- 
sökum. Öll önnur skip, sem farizt hafa og koma m undu undiv þá tryggingu, sem hér 
er fyrirhuguð, hafa verið ba'tt af sjóvátryggingum, annaðhvort samkv. dómi eða 
samkomulagi, þótt s terkar l íkuv  séu til þess utii suni þeirra, að um styrja ldartjón  hafi 
verið að ræða.


