
Nd. 336. Frumvarp til laga
um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.

Frá sjávarútvegsnefnd.

I. KAFLI
Stofnun og verksvið.

1. gr.
Skip merkir i lögum þessum öll skip og báta, stór og smá, sem sigla undir Ís-

lenzkum fána, innan þeirra takmarka, sem lögin setja.

2. gr.
Allir vélbátaeígendur, sem eiga vélbáta með þilfari, allt að 100 rúml. brúttó að

stærð, sem aðallega eru ætlaðir til fiskveiða við ísland, skulu skyldir til að vátryggja
þá hjá vátryggingarfélagi, sem starfar samkv. lögum þessum innan þess svæðis, sem
báturinn er skrásettur í, og með þeim skilmálum, sem settir eru i lögum þessum og
reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim.

ÞÓ má víkja frá þessari reglu, ef vátryggður og vátryggingarfélög þau, sem hlut
eiga að máli, verða ásátt um annað.

Neiti einhver skipseigandi að vátryggja skip, sem tryggingar skylt er samkvæmt
lögum þessum, skal það eigi að siður skoðað og metið af skoðunar- og virðingar-
mönnum hlutaðeigandi félags og vátryggt sem önnur tryggingarskyld skip, og ið-
gjaldið innheimt með lögtaki samkv. 30. gr., ef þörf krefur.

Heimilt er vátryggingarfélögunum að vátryggja fiskiskip, sem eru yfir 100 rúmI.
brúttó, en ávallt skal leita samþykkis Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum áður en
slík skip eru tekin í tryggingu, og skal ákveða iðgjöld fyrir þau í samráði við Sam..
ábyrgðina.

Heimilt er félögunum einnig að taka til vátryggingar opna vélbáta, að fengnu
samþykki Samábyrgðarinnar.

Enn fremnr er félögunum heimilt að vátryggja afla, veiðarfæri og lausa muni
skips og skipshafnar, ef um algerðan skiptapa er að ræða eða spjöll verða á hinu
vátryggða vegna strands, elds eða ásiglíngar.

3. gr.
Landinu skal skipt í vátryggingarsvæði. Atvinnumálaráðherra ákveður takmörk

þeirra i samráði við Samábyrgðina.
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A hverju vátryggingarsvæði skal vera eitt vátryggingarfélag fyrir vélbáta. Allír
eigendur vátryggingarskyldra vélbáta á hverju vátryggingarsvæði eru skyldir til að
vera i félagi því, sem þar starfar.

Lög félaganna verða að vera í samræmi við lög Samábyrgðarinnar og samþykkt
af stjórn hennar.

4. gr.
Ríkissjóður ábyrgist með 800000 kr., að félögin fullnægi skuldbindingum sínum.

Geti þau ekki af eigin rammleik greitt þær tjónbætur, sem þau eru skyld til að greiða,
leggur ríkissjóður það til, er á vantar, en þó aldrei meira en áður nefnda upphæð.

Ef eitthvert félaganna hefur orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða
tjónbætur, skal styrkur sá, er það hefur þegið af ríkissjóði, að viðbættum 4% í ár-
lega vöxtu, endurgreiddur smám saman, eftir því sem efni þess leyfa.

5. gr.
Bátaábyrgðarfélögin mega ekki hafa meira en 15 % af vátryggingarupphæð hver s

skips í eigin ábyrgð. ÞÓ má áhætta it einstöku skipi aldrei fara fram úr fjárhæð, sem
atvinnumálaráðherra ákveður fyrir hvert félag í samráði við Samábyrgð íslands.

Félögin skulu endurtryggja hjá Samábyrgðinni þann hluta áhættunnar, sem þau
bera ekki sjálf, og getur hún ekki undan því skor azt.

Félögin greiða Samábyrgðinni jafnhá iðgjöld af þessum fjárhæðum og þau taka
sjálf.

Innheimtulaun af iðgjöldum, sem greidd eru Samábyrgðinni. skulu ákveðin í
samningi, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

II. KAFLI
Stjórn og reikningshald félaganna.

6. gr.
Vátryggingarfélögum, sem starfa samkvæmt lögum þessum, skal stjórnað af

þriggja manna nefnd. Er einn þeirra formaður og tveir meðstjórnendur. Stjórnar-
nefndina velja eigendur hinna vátryggðu skipa, og kýs hún framkvæmdastjóra.

Stjónarnefndin skal kosin á aðalfundi. Þegar kjörtímabil stjórnarnefndarmanna
rennur út eftir gildistöku laga þessara, skal kosningu hagað þannig, að einn þeirra
skal kosinn til eins árs, annar til tveggja ára og hinn þriðji til þriggja ára. Eftir það
skal árlega kjósa einn stjórnarnefndarmann til þriggja ára. A sama hátt skal kjósa
3 stjórnarnefndarmenn til vara. A aðalfundi skal enn fremur kjósa tvo endurskoð-
endur til þriggja ára og tvo til vara. Þóknun til stjórnar og endurskoðenda ákveður
aðalfundur.

Stjórnarnefnd hefur æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum félagsins innan
takmarka þessara laga. Hún hefur og daglegt eftirlit með rekstri félagsins, skipar
skoðunar- og virðingarmenn og úrskurðar skaðabótagreiðslur. ÞÓ þarf jafnan sam-
þykki Samábyrgðarinnar, ef um greiðslu hærri skaðabóta en 10000 kr. er að ræða.

Stjórnarnefndin skal halda fundabók og skrá Í hana allar ákvarðanir sínar.
Framkvæmdastjóri annast allan daglegan rekstur félagsins, gefur út og undir-

ritar vátryggingarskírteíni, innheimtir iðgjöld, annast reikningshald og hefur á hendi
fjárvörzlu félagsins. Stjórnin ákveður þóknun til hans. Endurskoðendur skulu end-
urskoða reikninga félagsins og hafa lokið endurskoðun sinni í siðasta lagi 5 dögum
fyrir aðalfund, og skulu reikningar félaganna liggja frammi hjá framkvæmdastjóra
frá því endurskoðun er lokið og þar til aðalfundur hefst.

Samábyrgðin ákveður form fyrir rekstrar- og efnahagsreikning svo og tjónbóta-
reikning og lætur félögunum þessi eyðublöð i té gegn greiðslu.

2



7. gr.
Til að framkvæma skoðunar- og virðingargerð þá, sem um getur í ll. gr., skal

stjórn félagsins skipa tvo skoðunar- og virðingarmenn fyrir hvert félag og tvo til
vara. Skal annar þeirra vera fróður um byggingu skipa og hinn vélfróður. Þeir skulu,
áður 'en skip er tekið í tryggingu, skoða og meta skipið og gefa skriflega sundur-
liðaða skýrslu um matið.

Ef skoða skal skip, sem skoðunar- og virðingarmaður á að öllu eða nokkru leyti,
skal varamaður framkvæma skoðun og mat.

Skoðunar- og virðingarmenn skulu einnig skoða og meta hvert það tjón, er vá-
tryggt skip verður fyrir, áður en aðgerð it skipinu hefst, og gefa skriflega, sundur-
liðaða skýrslu um mat sitt á tjóninu. Þeir skulu einnig skoða sömu skipin, eftir að
aðgerð hefur farið fram, og gefa skriflega skýrslu um, hvort þau eru komin í samt
lag aftur eftir aðgerðina.

Til tryggingar því, að skilyrðum þeim, sem vátryggða eru sett, sé fullnægt, getur
stjórnin skipað eftirlitsmenn, og ákveður hún þóknun til þeirra.

8. gr.
Aðalfund skal halda fyrir hvert einstakt félag fyrir lok júnímánaðar ár hvert

og aukafund, þegar stjórnin telur þess þörf eða % hluti skipa eigenda fer þess á leit.
Til aðalfundar skal boðað með skriflegri eða símaðri tilkynningu til skipaeigenda,
eigi síðar en 14 dögum fyrir fundardag, og aukafund skal halda svo fljótt sem auðið
er eftir að stjórn félagsins hefur fengið tilmæli um fundinn. Boða skal til aukafundar
með viku fyrirvara.

A aðalfundi skal lagður fram endurskoðaður reikningur félagsins og kosin stjórn
og endurskoðendur samkv. G. gr.

Atkvæðisrétt á fundum hafa allir skipaeigendur. sem skip eiga í tryggingar-
félaginu, og skulu þeir hafa eitt atkvæði fyrir hverjar 5000 krónur eða minni upp-
hæð í einu skipi, sem þeir hafa tryggt hjá félaginu. ÞÓ má enginn fara með meira at-
kvæðamagn fyrir sjálfan sig og aðra en 10% af heildaratkvæðamagni félagsins.

Eitt atkvæði er fyrir hvert skip, þótt vátryggingarfjárhæð þess sé undir 5000
krónum.

Ef fleiri en einn eru eigendur að sama skipi, skulu þeir fela einum sameignar-
manni að fara með atkvæði skipsins, og skal tilkynna það stjórn félagsins, þegar
vátrygging fer fram eða mannaskipti verða.

Atkvæðisréttur fyrir hvert skip er tryggingarupphæð skipsins deild með 5000.
Brot, sem nemur 1/2 eða meira, gefur atkvæði.

Eigi má fela utanfélagsmanni að fara með umboð félagsmanna á fundum, nema
veðhafi sé í skipi, sem vá tryggt er hjá félaginu.

Fundur er lögmætur, ef mætt er með helming allra atkvæða á fundinum. Verði
fundur ekki lögmætur, skal svo fljótt sem auðið er boða til nýs fundar með viku
fyrirvara, og er sá fundur ályktunarfær án tillits til þess, með hve mörg atkvæði
mætt er á þeim fundi.

Senda skal Samábyrgðinni afrit af ársreikningum félagsins að afloknum aðal-
fundi ár hvert.

9. gr.
Eignum félaganna má eingöngu verja samkvæmt tilgangi þeirra, og skulu þær

ávaxtaðar í innlendum bönkum eða sparisjóðum, er ráðherra samþykkir.

10. gr.
Í reikningum félaganna úr hvert skal færa til skuldar ógreiddar tjónbætur, eftir

þvi sem stjórnir félaganna telja nauðsynlegt, til vara fyrir óbættum tjónum og telja
þá upphæð til tekna í mesta ársreikningi þar á eftir.
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III. KAFLI
Um vátryggingar skipa.

11. gr.
Áður en skip er vátryggt, skal það skoðað og metið af þar til skipuðum skoðunar-

og matsmönnum, en þeir skulu skipaðir af stjórn hlutaðeigandi félags.
Sé skipi í einhverju ábótavant, er skoðun fer fram, skal úr þvi bætt, áður en

skipið er tekið í tryggingu.
Skoðunarmenn skulu láta álit sitt og mat í ljós skriflega á þar til gerð eyðublöð.

Þóknun skoðunarmanna ákveður stjórn félagsins, og greiðist hún af eiganda skipsins.
Skoðun skipa gildir til tveggja ára í senn. Þó er stjórninni heimilt að láta skoðun

og mat fara fram, hvenær sem henni þykir ástæða til. Öll áhöld, sem á skipi eru,
skulu talin með í virðingarupphæð skipsins. Undantekið er þó: bækur og: sjókort.
einnig olíur, farvi og brennsluforði.

Nú er eigandi óánægður með skoðun og mat á skipi, og skal hann þá kæra mál
sitt fyrir stjórn félagsins, en hún sker úr um skoðunina og matið.

Vátryggður getur krafizt yfirmats, og skal það þá framkvæmt af tveimur dóm-
kvöddum mönnum. Ef matið breytist meira en um 10%, greiðir félagið matskostn-
aðinn, en vátryggður ella.

Þegar skip er tryggt í fyrsta sinn í einhverju félagi, skal auk iðgjaldsins greiða
félaginu í inntökugjald allt að 1% af vátryggingarupphæð skipsins. Ef vátryggingar-
upphæð skips hækkar, skal því aðeins greiða viðbótarinntökugjald af hækkuninni,
að hún stafi af verulegum umbótum á skipinu, en ekki verðhækkun eða þess háttar.

Vátryggja skal %0 hluta virðingarverðs hvers skips. Þann %0 hluta, sem þá verður
eftir, má hvergi vátryggja.

Stjórn félagsins gefur út vátryggingarskírteini fyrir hvert skip um sig til eins
árs í senn. Skírteini þessi eru undanþegin stimpilgjaldi.

Nú þykir Samábyrgð inni einhver skoðunar- og matsgerð eigi framkvæmd sem
skyldi, og getur hún þá krafizt yfirskoðunar og yfirmats dómkvaddra manna, enda
hafi yfirmat skv. 6. málsgr. þessarar gr. ekki farið fram. Hún getur og hvenær sem
henni þykir ástæða til, krafizt skoðunar og endurmats á skipunum.

12. gr.
Nú flyzt skip á annað vátryggingarsvæði, og skal þá eigandi þess þegar i stað

sjá um flutning tryggingar skipsins I félag það, er starfar á félagssvæði því, er skipið
flyzt á. Ábyrgð fyrra félagsins fellur niður jafnskjótt og skipið hefur verið skrá-
sett. Skal skrásetningin tilkynnt báðum félögum, þegar er hún hefur farið fram.
Tilkynninguna annast skrásetningarstjóri. Sá, er skip flytur, skal einnig skyldur til
að tilkynna flutninginn þegar í stað báðum vátryggingarfélögunum. að viðlögðum
algerum missi réttinda á hendur vátryggingarfélagi því, er í hlut á. Sömu viðurlög-
um varðar það hann, ef hann vanrækir flutning tryggingarinnar. Jafnframt má dæma
hann í fésekt fyrir vanrækslu í þessum efnum.

Vinni st ekki tími til að láta nýja virðingu fram fara þegar í stað, er skip f1yzt
milli vátryggingarfélaga, helzt sú tryggingarupphæð óbreytt, sem þá gildir, þar til
ný virðing hefur farið fram á skipinu.

IV. KAFLI
Um sjótjón.

13. gr.
Þar, sem annað er ekki ákveðið í lögum þessum, reglugerðum, sem út kunna

að verða gefnar, eða vátryggingarskírteinum. bæta félögin tjón það, sem verður af
sérhverri þeirri hættu, sem skip lendir í tl vátryggingartímabifínu. Félögin greiða
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þannig tjón, sem verður af völdum storms, sjávar, straums, íss, jarðskjálfta, elds,
eldingar, árekstrar á grunn, skipbrots, veltu, ásiglingar eða sjóráns.

Það hefur engin áhrif á skaðabótaskyldu félagsins, þótt svo kunni að standa á,
að tjónbóta verði kraf'izt af þriðja aðila, og eigi heldur, þótt skipstjóri eða skipshöfn
hafi valdið tjóninu (sbr. þó 25. gr.).

Óbein tjón, svo sem aflatjón og veiðarfæratjón, bæta félögin aðeins, þegar svo
stendur á, að bátar verða fyrir slíkum tjónum vegna þess, að þeir veittu aðstoð
bátum, sem tryggðir ern hjá hátaábyrgðarfélögunum. Slíkar tjónbætur skulu jafnan
metnar af tveimur dómkvöddum mönnum, og er óheimilt að greiða meira en 50%
nf matsverði og þó aldrei meir en 5000 kr.

Hvert sinn, er skip verður fyrir bótaskyldu tjóni, skal það skoðað og tjónið
metið af skoðunar- og virðingarrnðnnurn hlutaðeigandi félags, áður en aðgerð hefst.
Ef skipið er statt utan vátryggingar svæðis síns félags, þegar það verður fyrir tjóni,
getur stjórn félagsins útnefnt aðra menn ti) að skoða og virða tjónið. Skipaeigendur
annast sjálfir aðgerðir skipa sinna.

Ef aðgerð hefur ekki farið fram innan árs, frá þvi að ljónið varð, verður það
ekki tekið til greina, nema vátryggður sanni, að drátturinn hafi verið honum óvið-
ráðarilegur.

Tjónbætur greiðast samkvæmt mali it ljóninu, nema viðgerðarkostnaður verði
lægri en matið. Þá skal greiða tjónið samkvæmt viðgerðarreikningi.

Vátryggður getur krafizt yfirmats it tjónmati it sama hátt og segir í ll. gr.
Nú óskar vátryggður að fá tjónbætur greiddar, án þess að viðgerð á tjóninu fari

fram, og hafi skipið þó ekki verið dæmt óbætandi (condemnerað) , og er þá heimilt
að semja um bæturnar eftir atvikum, en aldrei mega þær vera eins háar og matsupp-
hæð á tjóninu. Vátryggjandi getur einhliða fellt slíkan samning úr gildi, ef vátryggð-
ur lætur fara fram aðgerð ii tjóninu, eftir að slíkur samningur var gerður.

14. gr
Þegar greiddar eru tjónbætur fyrir viðgerðir, skal ávallt draga frá viðgerðar-

kostnaði eða matsverði sem hér segir:
Frá tjónbótum fyrir skip, sem er:

a. 6 rúmlesta eða minna .
b. 6--12 rúmlesta .
e. 12-20 .
d. 20-30 .
e. Yfir 30 rúmlesta

400 kr.
600 -
800 ---

1000~
1400 -

Verði viðgerð it skemmdum frestað im samþykkis félagsstjórnarinnar, bætist
ekki sá tjónauki, sem af drættinum kann að hafa hlotizt.

15. gr.
Tjón it vélum. ásamt ásum og skrúf'um eða öðrum útbúnaði, bætist því aðeins.

að það stafi af:
1. Eldi eða sprengingu, sem ekki stafar frá vélinni.
2. Að skipið sökkvi, strandi, því hvolfi eða það rekist á grunn.
3. Árekstri skipsins it fasta eða fljótandi hluti, þar með talinn Ís.

Við niðurjöfnun it slíkum tjónum reiknast frádráttur samkv. 14. gr.

16. gr.
Tjón á seglum, ábreiðum, köðlum, reiða og öðrum lausum áhöldum, útbúnaði

í herbergjum skipverjanna, þó ek ki á föstum tré- eða málmhlutum. bætist því að-
eins, að það stafi af:
1. Eldi eða sprengingu.
2. Að skipið sökkvi, strandi, því hvolfi eða það rekist ii grunn.
3. Árekstri skipsins eða áhalda þess ú fasta eða fljótandi hluti, þar með talinn is,
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17. gr.
V átryggöur hefur rétt til bóta fyrir algerðan skiptapa, þegar:

1. Skipið týnist algerlega.
2. Skipið sekkur, strandar eða á annan hátt verður fyrir tjóni, þannig að ekki telst

hægt að bjarga því né endurbæta það á staðnum eða flytja það á annan stað til
viðgerðar.

3. Skipið er löglega dæmt óbætandi, þ. e. hefur orðið fyrir svo miklum skemmd-
um vegna sjótjóns, að aðgerð á því borgar sig ekki, þar eð kostnaðurinn við að-
gerð á skemmdunum fer fram úr verði skipsins í viðgerðu ástandi, að frádregnu
verði þess óviðgerðs.

Greiði félagið bætur fyrir algerðan skíptapa, ber því hlutfallslegur hluti af and-
virði þess, er inn kann að koma fyrir leifar þess.

Félögin skulu þó ávallt hafa rétt til, ef skip verður fyrir ónýtingar dómi á þennan
hátt, að gera við skipið á sinn kostnað og skila eiganda því í skoðunarfæru standi.

Nú sekkur skip, strandar eða verður fyrir öðru tjóni, sem um ræðir í 2. og 3.
tölul. þessarar greinar, og vátryggjandi vill eigi að siður reyna björgun á því á eigin
ábyrgð og gerir slíka tilraun, án þess að óþarfur dráttur verði á, og á þá vátryggður
þvi aðeins rétt til bóta fyrir algerðan skiptapa, að björgun skipsins sé ekki lokið í
siðasta lagi 10 mánuðum eftir að áfallið varð, eða björgunartilraunum sé áður hætt.

18. gr.
Nú hefur ekki spurzt til skips í 3 mánuði frá því það lagði síðast úr höfn til fisk-

veiða hér við land, og skal þá líta svo á, að það hafi farizt algerlega, og skal greiða
bætur fyrir það sem algerlega tapað. Sé skipið í utanlandssiglingum, lengist þessi
frestur i 6 mánuði.

Nú er skipið yfirgefið af áhöfn úti á rúmsjó og því hefur ekki verið bjargað
innan 3 mánaða frá því það var yfirgefið og á vátryggður þá kröfu til bóta sem um
algerðan skiptapa væri að ræða.

19. gr.
Bætur, sem vátryggður hefur orðið að greiða þriðja manni vegna tjóns af árekstri

(þegar skipið eða áhöld þess hafa rekizt á annan fastan eða fljótandi hlut), enn frem-
ur kostnað við málarekstur, gerðardóm eða samkomulag vegna þess greiðir félagið,
en þó ekki fram yfir það, sem vátryggingarfjárhæð skipsins hrekkur til.

Ef skip verður fyrir slíku tjóni í utanlandssiglingum, að nauðsynlegt er að senda
skipverja heim, greiðir félagið fargjöld fyrir þá með járnbraut og skipi, svo og nauð-
synlega gistingu og fæðispeninga.

Bætur fyrir tjón á lífi manna eða fyrir meiðsli eru vátryggingarfélögunum ó-
viðkomandi.

20. gr.
Sameiginlegt sjótjón (havari grosse) skal leitt til lykta samkvæmt York-Ant-

verpen ákvæðunum frá 1924.

.21. gr.
Þetta skal ekki bæta sem sjótjón :

1. Tjón, sem verður vegna þess, að skip var, þegar það lagði síðast úr höfn, ekki
sj ófært, hæfilega útbúið, mannað eða lestað.

2. Tjón, sem verður vegna þess, að skipið hefur ekki verið i gildu ástandi, þegar
því var lagt upp, eða ekki frá því gengið svo sem vera bar eða haft undir nægi-
legu eftirliti, nema vátryggða verði ekki gefin sök á þvi.

3. Tjón, sem verður á skipi, sem með vitund vátryggða liggur mannlaust við bryggju
eða hafnarvirki. Undanþágu frá þessu geta félögin veitt með samþykki Sam-
ábyrgðarinnar •
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4. Ef skip er að staðaldri notað til einhvers, sem er óviðkomandi fiskveiðum, er
tjón, sem það veldur eða hlýtur, því aðeins bótaskylt, að vátryggjandi hafi sam-
þykkt notkunina.

5. Tjón á áhöldum eða skipshluta, sem orsakast af almennri notkun hlutaðeigandi
skipshluta eða áhalds.

6. Tjón, sem orsakast af hernaði, borgarastyrjöld eða þess háttar.
Ef tjón verður vegna smíðisgalla eða efnisgalla, verður tjón á hlutum þeim, sem

gallinn er á, ekki bætt.
Ef tjón verður vegna slits, fúa, ryðs, tæringar, maðkskenuuda, rottu, músa eða

af öðrum slíkum orsökum, verður tjón á þeim hlutum, sem áður nefndar orsakir hafa
valdið, ekki bætt.

22. gr.
Ef skip þiggur hjálp af öðrum vegna bilunar tl vél eða af öðrum ástæðum, greiðir

vátryggjandi kostnað af því í hlutfalli við vátryggingarupphæðina, að frádregn-
um 25%. .

Öll þau skip, sem tryggð eru samkvæmt lögum þessum, eða af Samábyrgðinni.
svo og öll þau skip, sem ríkisstofnanir eða ríkissjóður gera út eða sjá um útgerð á,
eru skyld til að hjálpa hvert öðru úr háska. Greiðslu fyrir slíka hjálp verður ekki
krafizt eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin af stjórn hlutað-
eigandi félags, ef bæði skipin eru tryggð hjá sama félagi, ella af stjórn Samábyrgð-
arinnar. Greiða skal aðeins það fjártjón og þann tilkostnað, sem hjálpin hefur bakað
þeim, er hana veitti, þó með þeim takmörkunum, er segir í 3. mgr. 13. gr., og aldrei
getur greiðslan orðið hærri en vátryggingarfjárhæð skipsins, sem hjálpina þáði. Á-
kvæði laga nr. 32 9. jan. 1935 um hlutdeild skipshafnar í björgunarlaunum breytist
i samræmi við ákvæði greinar þessarar.

23. gr.
Þegar gert er við skip, sem orðið hefur fyrir tjóni, sem vátryggjendum ber að

greiða, greiðir félagið ekki þann aukakostnað, sem stafar af eftir- eða helgidagavinnu,
nema að svo miklu leyti sem við þá vinnu sparast önnur útgjöld fyrir vátryggjendur.

Kostnað við gæzlu skips meðan á viðgerð stendur, cf skipið er ekki sett á land,
greiðir félagið því aðeins, að það hafi samþykkt, á hvern hátt gæzlunni skuli hagað
og hvað greitt skuli fyrir hana.

Leifar skips, sem farizt hefur eða dæmt hefur verið ónýtt, svo og verð' braks,
sem rifið er úr skipi, sem gert er við it kostnað vátryggjanda, er eign vátryggjanda
að réttri tiltölu við virðingarupphæð þess, sem vútryggt er.

24. gr.
Opnir vélbátar eru allir þeir vélbátar. sem ekki eru með fullu þilfari. Fyrir þá

gilda þessi ákvæði sérstaklega:
Bætur fyrir tjón á opnum vélbáti skal greiða samkvæmt sömu reglum sem um

aðra vélbáta, ef báturinn ferst algerlega eða er dæmdur ónýtur eða óbætanlegur af
skoðunarmönnum félagsins, en hálfa l' ella.

ÞÓ skal félagið ávallt greiða að sínum hluta kostnað við björgun it opnum vél-
báti, sem orðið hefur fyrir áfalli, og skaða, er hlýzt af nauðlendingu. enda fari kostn-
aðurinn ekki fram úr válrygging'arfjárhæðinni.

Stjórn félagsins getur krafizt þess, að opnir vélbátar séu settir á land eftir hverja
notkun í sjóferð. Hafi félagsstjórn krafizt þessa, verða engar bætur greiddar fyrir
tjón, sem af því kann að leiða, ef út af er brugðið.

25. gr.
Nú sannast það, að skipstjóri hafi af ásettu ráði eða í sviksamlegum tilgangi

valdið tjóninu, og má þá draga allt að 20% af skaðabótaf'énu, enda þótt vá tryggðum
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annars hefði borið fullar bætur. Hafi vátryggöur sjálfur í sviksamlegum tilgangi
tvítryggt hið sama, eða hafi hann gerzt valdur að tjóni af ásettu rúði eða fyrir hirðu-
leysi, er félagið laust allra mála um skaðabótaskyldu gagnvart honum.

Hins vegar skal félaginu ávallt skylt að greiða svo mikið af skaðabótafénu sem
þarf til að greiða lán, er veitt hafa verið gegn veði í skipinu eða bátnum, enda skerða
ákvæði laga þessara um niðurfall skaðabótaskyldu vátryggingarfélaga að einhverju
eða öllu leyti í einstökum tilfellum aldrei rétt veðhafa til innheimtu vátryggingar-
fjárins hjá félaginu. .

Skaðabætur greiðast þó aldrei, ef tjón verður af þeim orsökum, er greinir í 21.
gr., 5. og 6. tölulið.

Félagið á ætíð endurgjaldskröfu ú hendur þeim, sem sekur er samkvæmt fyrri
hluta þessarar greinar.

26. gr.
Öll skjöl og reikninga snertandi tjón og aðgerð á skipi skal þegar að aðgerðinni

lokinni afhenda hlutaðeigandi félagi. Skal tjónið þá gert upp innan eins mánaðar
frú afhendingu skjalanna. Félagið og skipseigandi koma sér saman um það, hversu
aðgerð skuli hagað, og greiða kostnaðinn í hlutfalli við áhættu sína,

Aðgerðarreikningar, sem ekki eru komnir í hendur stjórnar félagsins, áður en
einn mánuður er liðinn frá því að aðgerðinni er lokið, verða ekki teknir til greina,
nema sannað sé fyrir stjórn félagsins, að gildar ástæður séu, að hennar dómi, fyrir
þeim drætti, sem orðið hefur á því að gera kröfu.

Sama gildir um aðrar kröfur vegna sjótjóns, ef þær eru ekki komnar félags-
stjórninni í hendur innan mánaðar frá því að tjónið varð.

Afrit af tjónbótaniðurjöfnun skal ávallt senda Samábyrgðinni.

V. KAFLI
Skyldur vátryggða.

27. gr.
Þegar vátryggt skip verður fyrir tjóni, sem bótaskylt er samkvæmt lögum þess-

um, skal eigandi skipsins, eða formaður þess í hans stað, þegar í stað tilkynna það
skriflega til hlutaðeigandi félagsstjórnar og gefa nákvæma skýrslu um atvikin.
Skýrslan skal rituð á þar til gerð skýrsluf'orm, er Samábyrgðin semur og lætur vá-
tryggjendum í té.

Tjón, sem ekki hefur verið tilkynnt innan hálfs mánaðar frá því að það vildi
til, getur félagsstjórnin neitað að taka til greina, nema sannað sé fyrir henni, að óvið-
ráðanlegar orsakir séu til dráttarins.

28. gr.
Skylt er bæði skipstjóra og útgerðarmönnum að gera allt, sem í þeirra valdi

stendur, til þess að draga úr tjóni, svo að það verði sem' allra minnst. Þeim ber að
hlíta þeim ráðstöfunum, sem stjórn félagsins kann að gera í því skyni.

A vátryggðum hvílir skylda til þess að færa sönnur á tjónið og hve miklu það
hefur numið.

29. gr.
Skipstjórar á hinum vátryggðu skipum verða að fullnægja þeim reglum, sem

settar eru í gildandi lögum á hverjum tíma um rétt til að vera skipstjóri á slíkum
skipum, sem þeir stjórna, og í þeim siglingum, sem þau eru i. Skipin verða einnig að
fullnægja ákvæðum laganna um útbúnað, áhöfn, ljós- og bendingartæki o. fl.

Félögin og Samábyrgðin geta hvort um sig neitað skipstjórn þess skipstjóra,
sem þrisvar, vegna ógætni eða vanrækslu, hefur orðið fyrir bótaskyldu tjóni á skip-
um, sem tryggð eru samkvæmt lögum þessum, Ef eigandi skips hlítir ekki fyrirmæl-
um um þetta, verða ekki bætt þau tjón, er sá skipstjóri verður fyrir.

8



Hvert það skip, sem hefur mótor í lokuðu rúmi, skal hafa meðferðis öflugt
slökkvitól, sem tekið er gilt af Samábyrgðinni, og skal það haft einhvers staðar fyrir
utan vélarúmiö, þar sem auðvelt er að ná til þess. í vélarúmi mega ekki vera nein
þau tæki, sem eldur er notaður við, að undanteknum lömpum þeim, sem nauðsyn-
legt er að hafa við rekstur og gæzlu mótorsins.

VI. KAFLI
Um iðgjöld og endurgreiðslu iðgjalda.

30. gr.
Iðgjöld skulu it hverjum tíma ákveðin af atvinnumálaráðuneytinu, að fengnum

tillögum Samábyrgðarinnar og starfandi vátryggingarfélaga fiskiskipa.
Þar, sem sérstaklega stendur ú að dómi atvinnumúlaráðuneytisins og Samábyrgð-

arinnar, skal heimilt að ákveða iðgjöldin með hliðsjón af því áhættusvæði. þar sem
skipinu er ætlað að vera í förum.

Vátryggingarfélag hefur lögveð í skipi fyrir inntökugjuldi, skoðunarkostnaði og
vátryggingariðgjöldum, þó eigi fyrir lengra tímabil en 2 ár frá gjalddaga þeirra að
telja.

Vátryggingin gengur í gildi, þegar áskilið iðgjald og stofnsjóðsgjald er ákveðið,
og eiga félögin kröfu á að fá greitt iðgjald fyrir vátryggt skip frá þeim tíma, er beðið
var um vátrygginguna.

31. gr.
Endurgreiða skal iðgjald fyrir skip, sem staðið hefur Í landi eða verið lagt

tryggilega fyrir festum á öruggum stað, sem stjórn félagsins lekur gildan, ef slík
landstaða eða hafnlega hefur varað að minnsta kosti einn mánuð samfleytt. Ef tjón-
bætur á vátryggingarárinu fara fram úr helmingi hins greidda iðgjalds fellur endur-
greiðsla niður fyrir það vátryggingarár. Ef skip hefur orðið fyrir tjóni sem nemur
minna en helmingi greidds ársiðgjalds, má endurgreiða iðgjald, þó aldrei meir en
svo, að samanlögð endurgreiðsla og tjónbætur fari aldrei fram úr helmingi ársið-
gjalds. Ef skip hækkar í tryggingu meðan það var í hafnlegu eða landsátri, skal reikna
endurgreiðslu hlutfallslega miðað við tryggingarupphæð, iðgjald og tíma. Sömu regl-
ur gilda um endurgreiðslu, ef skip flyzt milli vátryggingarfélaga eða hættir að vera
vátryggingar sky It.

Endurgreiðslu þessa skal rei lma hlutfallslega af hinu greidda ársiðgjaldi.
Vottorð tveggja manna, sem stjórn félagsins tekur gilda, um uppistöðu eða hafn-

legu þá, er hér um ræðir, skal afhenda stjórn félagsins og er skilyrði fyrir, að endur-
greiðsla verði látin af hendi.

Skipin eru þó alltaf tryggð fyrir venjulegri hafnaráhættu (revier), þegar þau
liggja uppi. En fyrir þá áhættu skal greiða iðgjald eins og ákveðið verður í iðgjalda-
skránni.

32. gr.
Agreining milli félags og skipseiganda, milli félaga, sem endurtryggja hjá Sam-

ábyrgðinni, og milli félaganna og Samábyrgðarinnar, annan en þann, sem um ræðir
í 2. mgr. 22. gr. laga þessara, skal leggja í gerð. Gerðardómsmenn skulu vera þrír
og tilnefndir af hæstarétti.

Gerðardómur skal háður í Reykjavík.
Í gerðardómnum skal það ákveðið, hvort málskostnaður skuli að öllu eða

nokkru leyti falla á annan málsaðila, eða hvernig skuli skipta honum milli málsaðila.
Gerðardómur uppkveðinn samkvæmt þessum ákvæðum er óraskanlegur,

33. gr.
Þegar vátryggðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til vátryggingar-

fjárins. Þegar vátryggingar fé er útborgað, ber félaginu skylda til þess að rannsaka,
hverjir hafi þinglesin veð í skipinu, og að haga útborgun fjárins eftir því.
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34. gr.
Ef einstök félög leggjast niður vegna þess, að tvö eða fleiri félagssvæði sam-

einast, ganga eignir þeirra til þess félags, er tekur við tryggingarstarfsemi á félags-
svæðinu.

35. gr.
Vátryggingarfélög, sem starfa samkvæmt lögum þessum, eru undanþegin gjöld-

um til bæjar- og sveitarsjóða, svo og tmrlanþegin eignar- og tekjuskatti til ríkissjóðs.

36. gr.
Lög, venjur og reglur Samábyrgðarinnar gilda um þau atriði, sem eigi eru

ákvæði um i lögum þessum.

37. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi 1111l11inlög nr. 32 ll. júni 1942.

38. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði:
Bátaábyrgðarfélag það, sem nú starfar í Vestmannaeyjum, er undanþegið

ákvæðum þessara laga til ársloka 1948. ÞÓ skal þVÍ skylt að tryggja skip og báta,
sem skrásett eru Í Vestmannaeyjum og eru innan þeirra stærðartakmarka. sem
ákveðin eru í 2. gr. laganna. Einnig skal það háð 22. gr. laganna um aðstoð.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt skv. beiðni atvinnumálaráðherru. Nefndarmenn áskilja sér

rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum við það. Frumvarpinu fylgdi eftir-
farandi rökstuðningur:

Eins og alkunnugt er, hefur skipaverð og allar aðstæður um vátryggingar fiski-
skipa breytzt mjög mikið síðan lög nr. 32 ll. júní 1942, um vátryggingarfélög fyrir
fiskiskip, voru sett. Útgerðarmenn hafa kvartað yfir hinum háu iðgjöldum, sem
greiða þarf nú, þegar skip hafa stigið svo gífurlega í verði sem raun er á orðin.
Hefur þVÍ atvinnumálaráðuneytinu þótt nauðsyn bera til að láta fara fram athugun
á því, hvort ekki væri fært að breyta núgildandi bátaábyrgðarlögum til hagsbóta
fyrir útgerðarmenn, og enn fremur kom fram it Alþingi 1945-46 (64. löggjafar-
þingi) þingsályktunartillaga um skipun nefndar til að athuga þessi mál. Var tillögu
þessari vísað til stjórnarinnar. Atvinnumálaráðherra skipaði þVÍ hinn 21. maí 1941)
þá Arnór Guðmundsson skrifstofustjóra, Kr. Guðmund Guðmundsson trygginga-
fræðing og Sigurð Kristjánsson forstjóra og alþingismann til þess að athuga og
gera tillögur um málið, og var verkefni nefndarinnar aukið með bréfi ráðherra 7.
október s. á. og henni falið að gera fullkomna endurskoðun á téðum lögum nr.
32 11. júní 1942, um vátryggingarfélög fyrir vélbáta, eftir því sem reynsla sú, er
fengizt hefur við framkvæmd laganna, hefur gefið tilefni til, og leggja síðan tillögur
sínar fyrir ráðuneytið.

Nefndin hefur nú skilað áliti dags. 17. desmber 1946 um breytingar, er hún telur
rétt að gera á téðum vélbátatryggingalögum, nr. 32 11. júní 1942, og hafa þær verið
felldar inn Í lögin og útbúið framanritað frumvarp til laga um vátryggingarfélög fyrir
fiskiskip, og fylgir álitsgerð nefndarinnar hér á eftir sem fylgiskjal 1.

Nefndin hafði samkvæmt þVÍ, sem henni var falið Í bréfinu 21. maí 194G, athugað
og gert tillögur um, hvernig lækka mætti vátryggingariðgjöld íslenzkra vélbáta. og
sendi ráðuneytinu tillögur sínar í bréfi, dags. 30. september 1946, og felast þær til-
lögur nefndarinnar í bréfi hennar á fylgiskjali 2 hér á eftir.
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Fylgiskjal 1.
Reykjavík, 17. des. 1946.

Með bréfi, dags. 7. okt., s.L, fól atvinnumálaráðherra vátryggingarnefnd ísl.
vélbáta að gera fullkomna endurskoðun it lögum nr. 32 11. júní 1942, um vátrygg-
ingarfélög fyrir vélbáta.

Nefndin hefur haldið marga fundi um mál þetta, farið gaumgæfilega gegnum
allar greinar laganna, borið þau saman við reynslu þá, sem fengin er um framkvæmd
þeirra, kynnt sér óskir útgerðarmanna, bátaábyrgðarfélaga og Samábyrgðar um
breytingar, eftir því sem við varð komið.

Árangur af starfi þessu er frumvarp það, er hér með fylgir og nefndin leggur
til, að verði að lögum.

Eftirfarandi greinargerð gerir nefndin fyrir hverri grein frumvarpsins:
Fyrirsögn laganna verði: Lög um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.
Nokkur ágreiningur hefur orðið um það, hvaða skip heyri undir orðið vél-

bátur. Þar sem lögin eiga aðeins að ná til fiskiskipa að ákveðnu stærðarmark i,
taldi nefndin rétt að breyta fyrirsögninni í samræmi við tilgang laganna, og falla
þá öll þiljuð fiskiskip undir lögin, án tillits til þess, úr hvaða efni þau eru smíðuð.

1. gr.
Óbreytt skv. lögum 32/1942.

2. gr.
Í fyrstu línu 1. mgr. kemur í stað smálestir : rúmlestir brúttó. - Þetta er að-

eins leiðrétting til réttara máls.
Á eftir 1. mgr. 2, gr. komi: ÞÓ má víkja frá þessari reglu, ef vátryggður og

vátryggingarfélög þau, sem hlut eiga að máli, verða ásátt um annað.
Samkv. lögum um skráningu skipa er heimilt að hafa fiskiskip 30 rúmI. og

stærri skrásett hvar sem er á landinu án tillits til heimilisfangs eiganda. Allmörg
dæmi eru um það, að skip eru skrásett annars staðar en þau eru gerð út að stað-
aldri. Þetta gerir vátryggingarfélagi því, sem að lögum á að hafa skipið í tryggingu,
erfitt um eftirlit og innheimtu iðgjalda, og vátryggðum bakar þetta sömu óþæg-
indi. Nefndinni þykir því rétt að heimila undanþágu eins og að framan segir.

1 gildandi lögum er bátaábyrgðarfélögunum heimilað að taka skip í tryggingu,
sem eru yfir 100 rúmI. brúttó, þó eigi yfir 250 rúml. brúttó. Nefndin telur rétt að
fella hámarksstærðina niður og hafa heimildina óbundna um fiskiskip.

Þá leggur nefndin til, að aftan við síðustu mgr. annarrar gr. komi : eða spjöll
verða á hinu vátryggða vegna strands, elds eða ásiglingar.

Samkvæmt lögum nr. 32/1942 er aðeins heimilað að bæta slík tjón við algerðan
skiptapa. Útgerðarmenn telja þessa tryggingu lítils virði og kaupa lítið slíkar
tryggingar. Bótaskylda sú, sem hvílir á útgerðarmönnum vegna þess að spjöll
verða á fatnaði og munum skipverja, getur orðið alltilfinnanleg, en slík spjöll
verða oft, þó eigi sé um algerðan skiptapa að ræða. Með þessari breytingu telur
nefndin, að slíkar tryggingar veiti meira öryggi og telur sennilegt, að þessar trygg-
ingar mundu meir notaðar, jafnvel þó að nauðsynlegt reyndist að hækka iðgjöld
fyrir þær lítills háttar frá því, sem nú er.

3. gr.
Nefndin leggur til, að 1. mgr. þessarar gr. orðist svo:
Landinu skal skipt í vátryggingarsvæði. Atvinnumálaráðherra ákveður tak-

mörk þeirra í sambandi við Samábyrgðina.
Reynslan hefur sýnt, að sum bátaábyrgðarfélögin eru ekki nægjanlega fjár-

sterk. Hefur það þráfaldlega komið fyrir, að þau hafa orðið að leita aðstoðar ríkis-
sjóðs til að inna af hendi bótagreiðslur. Þar, sem félagssvæði er aðeins ein veiði-
stöð, verður ekki komizt hjá þVÍ, að mikill hluti þeirra skipa, sem félagið tryggir,
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geti verið í hættu samtímis. Mælir þetta mjög á móti litlum félagssvæðum, einkum
þó á þeim stöðum, sem skip eru fá, því að þar fæst alls ekki sú áhættujöfnun, sem
nauðsynleg er, til þess að rekstur félaganna verði svo jafn, að um eiginlega vá-
tryggingu sé að ræða.

Nefndin telur því brýna nauðsyn, að núverandi skiptingu landsins í félagssvæði
verði breytt þannig, að þeim verði fækkað og þau stækkuð, til þess að skapa
trygging unum öruggari grundvöll. 1. mgr, þessarar greinar ætti að nægja til þess,
að auðvelt verði að framkvæma þessa breytingu, sbr. og 34. gr.

4. gr.
Óbreytt eins og hún er lögum nr. 32/HI42.

5. gr.
Nefndin hefur gert þá meginbreytingu á þessari gr., að félögin hafi ákveðinn

ll..undraðshluta af tryggingarupphæð í eigin ábyrgð, í stað ákveðinnar upphæðar,
eins og nú er, að ákveðnu hámarki á skip, sem atvinnumálaráðherra ákveður ár-
lega fyrir hvert félag í samráði við Samábyrgðina.

Með því fyrirkomulagi, sem nú er, bera félögin um helming áhættunnar á
smábátunum, sem eru yfirleitt eldri og lélegri en hinir nýrri og stærri, en á þeim
hafa félögin miklu minni áhættu, allt niður í 7 %. Af þessu leiðir mikið misræmi
i hlutfalli milli iðgjalda og tjónbóta hjú félögunum. Félögin geta haft rekstrar-
halla, þó að endurtryggjandi hagnist. ÞÓ að þetta misræmi hverfi að nokkru, ef
upp verður tekin flokkun fiskiskipa í iðgjaldaflokka eftir gæðum og stærð, sem
nefndin hefur lagt til, telur hún sjálfsagt að hverfa að hundraðshlutaáhættu.

6. gr.
Samkv. gildandi ákvæðum laganna eru stjórnarnefndarmenn allir kosnir til

3 ára. Þetta fyrirkomulag hefur þann galla, að hugsanlegt er, að allir stjórnarnefnd-
armennirnir hverfi úr stjórn samtímis. Nefndin leggur því til, að aðeins einn
stjórnarnefndarmaður gangi ill' árlega. Er með því tryggt, að um mál félaganna
fjalli jafnan menn, sem nokkurn kunnleika hafa á þessum málum.

Þá leggur nefndin til, að ekki þurfi að leggja tjónniðurjöfnun undir samþykki
Samábyrgðar. ef tjón nemur 10000 kr. eða minna, í stað 5000 kr. Er þetta talið
sjálfsagt, þegar þess er gætt, hve verðgildi hefur breytzt síðan lögin voru sett.

Þá leggur nefndin til, að Samábyrgðin ákveði form fyrir rekstrar-, efnahags-
og tjónbótareikninga og láti félögunum þau í té. Nú er reikningsfærsla félaganna
með ýmsu móti, og skortur :1, að hún veiti fullnægjandi upplýsingar um rekstur
og hag félaganna.

Nauðsynlegt er, að jafnan séu fyrir hendi glögg og samræmd reikningsskil frá
félögunum, svo að auðvelt sé að fá rétta mynd af hag þeirra. því er lagt til, að
fyrirkomulag það verði upp tekið, sem hér er lagt til.

7.-10. gr.
Óbreyttar eins og þær eru í lögum 32/1942.

11. gr.
Nefndin leggur til, að vátryggður geti krafizt yfirmats á mati virðingarmanna,

og skal það framkvæmt af tveimur dómkvöddum mönnum. Ef matið breytist um
neil' en 10%, greiðir félagið matskostnað við yfirmatið, en vátryggður ella.

Nokkur óánægja hefur ríkt um það, að úrskurður stjórnarnefndar um mat
virðingarmanna skuli veru bindandi, og þótti sanngjarnast að verða við óskum
skipseigenda um yfirmat.

Þá leggur nefndin til, að greiða skuli allt að 1% í inntökugjald. þegar skip er
tryggt í einhverju félagi. Í gildandi lögum er svo fyrir mælt, að innheimta skuli 1%

12



ínnhelmtugjald i hvert sinn, er skip er tekið í tryggingu. Er félögunum sett í sjálfs-
vald að lækka gjaldið eða fella það niður, þegar svo stendur á, að búið er að greiða
inntökugjald áður. Þá leggur nefndin til, að eigi skuli greiða inntökugjald þó að
skip hækki í tryggingu vegna verðbólgu o, þ. h.

Nefndin leggur til, að kaskóskírteini fiskiskipa séu stimpilfrjáls. Samkv. gild-
andi ákvæðum skal gefa út tryggingarskírteini árlega, og á því að greiða stimpil-
gjald af þeim árlega. Endurnýjunarkvittanir fyrir bruna- og líftryggingariðgjöld-
um eru stimpilfrjálsar, og nær því ekki nokkurri átt að leggja slík gjöld á út-
gerðina.

Þar sem tryggingarupphæðir nýrra fiskibáta eru nú oft um og yfir lh milljón
króna, nemur stimpilgjaldið nokkru. Nefndin telur því rétt að fella .stimpilgjald af
skírteinum fiskiskipa, sem tryggð eru í bátaáhyrgðarfélögunum, alveg niður.
Í síðustu málsgr. 11. gr. leggur nefndin til, að bætt verði á eftir orðunum

"dómkvaddra manna": enda hafi yfirmat skv. 6. málsgr. þessarar gr. ekki farið
fram. - Er það í samnemi við ákvæðið um yfirmat.

12. gr.
Nefndin leggur til, að aftan við 12. gr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Vinnist ekki tími til að láta nýja virðingu fram fara þegar í stað, er skip flyzt

milli vátryggingarfélaga, helzt sú tryggingarupphæð óbreytt, sem þá gildir, þar til
ný virðing hefur farið fram á skipinu.

Agreíníngur hefur orðið um þetta atriði og málaferli. Þykir nefndinni rétt að
taka af allan vafa í þessu efni með skýlausu orðalagi í lögunum.

13. gr.
Nefndin leggur til, að í stað 3. mgr. 13. gr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Óbein tjón, svo sem afla- og veiðarfæratjón, bæta félögin aðeins í þeim tilfell-

um, að bátar verði fyrir slíkum tjónum vegna þess, að þeir veittu aðstoð bátum,
sem tryggðir eru hjá bátaábyrgðarfélögnnum. Tjónbætur í slíkum tilfellum skulu
jafnan metnar af tveim dómkvöddum mönnum, og er óheimilt að greiða meir en
50% af matsverði og þó aldrei meir en 5000 kr. í einstöku tilfelli.
Í hinum fyrstu lögum um vátryggingarfélög fyrir vélbáta frá 1938 var gert

ráð fyrir því, að félögin bættu óbein tjón. Sú varð raunin, að kröfum um slíkar bætur
var oft og tíðum ekki stillt í hóf, og, var sýnilegt, að félögin fengju ekki risið undir
þeim bótum. Við endurskoðun laganna 1942 var horfið að því ráði að fella bóta-
skyldu félaganna um óbein tjón alveg niður.

Þetta hefur valdið mikilli óánægju meðal útgerðarmanna og sjómanna, og
dæmi eru til þess, að nauðstöddum bátum hefur ekki verið veitt aðstoð af þess-
ari ástæðu.

Nefndin telur félögunum um megn að taka á sig skilyrðislausa bótaskyldu um
óbein tjón með óbreyttum iðgjöldum og alveg útilokað eftir að lækkun iðgjalda,
sem nú er fyrirhuguð, er komin í framkvæmd. Nefndin taldi rétt að fara milli-
veg í þessu máli með því að takmarka greiðslur fyrir óbein tjón eins og að ofan
greinir og telur, að félögin muni geta risið undir slíkum bótum.

Þá leggur nefndin til, að ný málsgrein, sem verði 5. mgr., korni inn, svo
hljóðandi:

Ef aðgerð hefur ekki farið fram innan árs, frá því að tjónið varð, verður
það ekki tekið til greina nema vátryggður sanni, að drátturinn hafi verið óvið-
ráðanlegur.

Ef verulegur dráttur verður á því af hendi skipseiganda að láta gera við sjó-
tjón, er það til óþæginda og tefur eðlileg reikningsskil félaga og endurtryggjanda.
Sú hætta er ávallt fyrir hendi, að spjöllin aukist, ef verulegur dráttur verður it
aðgerð, og getur það ávallt valdið ágreiningi um tjónbætur. Þykir nefndinni því
sjálfsagt, ;;tð vátryggöum sé sett nokkurt aðhald í þessu efni.
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Þá leggur nefndin til, að bætt verði við nýrri málsgr., sem verður 7. mgr., um
yfirmat á tjónavirðingum, og er það í samræmi við ný ákvæði 11. gr. um yfirmat.

Loks leggur nefndin til, að nýrri málsgr., 8. mgr., verði bætt við greinina, svo
hljóðandi:

Nú óskar vátryggður að fá tjónbætur greiddar, án þess að viðgerð á tjóninu
fari fram, og hafi skipið þó ekki verið dæmt óbætandi (condemned), og er þá
heimilt að semja um bæturnar eftir atvikum, en aldrei mega þær vera eins háar
og matsgerð á tjóninu. Vátryggjandi getur einhliða fellt slíkan samning úr gildi,
ef vátryggður lætur fara fram aðgerð II tjóninu, eftir að slíkur samningur var
gerður.

Það hefur komið á daginn, að fram hafa komið óskir um að fá tjónbætur
greiddar án þess að viðgerð færi fram. Raunar hafa ekki verið mikil brögð að
þessu, en gera má ráð fyrir, að slíkar kröfur fari i vöxt, vegna þess að skipaeig-
endur telji sér skaða að því að gera við tjón á skipum, sem vegna aldurs eða
stærðar eru ekki lengur samkeppnisfær.

Nefndin hefur komizt að raun um við athugun á einu þessara mála, að bætur
samkv. virðingu mundu ekki koma vátryggðum að neinu gagni, ef viðgerð ætti
að fara fram. Nefndin telur því rétt, þegar svona stendur á, að tvímælalaus heimild
sé um þetta í lögunum, enda er það í samræmi við almennar vátryggingarreglur.

14. gr.
Nefndin leggur til, að fasti frádrátturinn við tjónniðurjöfnun verði hækk-

aður um helming með hliðsjón af breyttu verðlagi.

15. gr.
Nefndin leggur til, að aftan við gr. bætist: Við niðurjöfnun á slfkum tjónum

reiknast frádráttur skv. 14. gr.
Viðaukinn er til þess að taka af öll tvímæli í þessu efni, en um þetta hefur

verið nokkur ágreiningur og ósamræmi í framkvæmd.

16.-18. gr.
ÖbI'. skv. lögum 32/1942.

19. gr.
Ný málsgr., sem verður 2. mgr. svo hljóðandi:
Ef skip verður fyrir slíku tjóni í utanlandssiglingum, að nauðsynlegt er að

senda skipverja heim, greiðir félagið fargjöld fyrir þá með járnbraut og skipi, svo
og nauðsynlega gistingu og fæðispeninga.

Óskir hafa komið fram um að taka slíkt ákvæði upp í lögin, og taldi nefndin
rétt að verða við þeim, enda tíðkast svipaðar greiðslur hjá öðrum vátryggingar-
félögum.

ÖbI'. skv. lögum nr. 32/1942.
20. gr.

21. gr.
Nefndin leggur til, að 7. liður gr. falli niður, þar sem hún telur hann alveg

óþarfan.
22. gr.

Nefndin leggur til, að 2. lina 2. mgr. orðist svo: svo og öll þau skip, sem stofn-
anir ríkisins eða ríkissjóðs gera út eða sjá um.

Í gildandi lögum er skylda um aðstoð lögð á skip, sem skipaútgerð ríkisins
eða ríkissjóður gerir út. Nefndinni þótti rétt, að gefnu tilefni, að orða þetta á þann
hátt, sem lagt er til.
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23. gr.
Nefndin leggur til, að ný mgr., sem verður 2. mgr., komi, svo hljóðandi:
Kostnað við gæzlu skips, meðan á viðgerð stendur, ef skipið er ekki sett á

land, greiðir félagið því aðeins, að það hafi samþykkt, á hvern hátt gæzlunni skuli
hagað og hvað greitt skuli fyrir hana.

Um þetta atriði hefur verið ágreiningur, og þykir nefndinni rétt að setja ský-
laus ákvæði í lögin.

24.-29. gr.
Öbr. skv. lögum 32/1~42.

30. gr.
Nefndin leggur til, að lögveð' nái einnig til inntökugjalds, en það er ekki tekið

skýrt fram í gildandi ákvæðum, og hefur komið fyrir, að fógetaréttur hefur synjað
um lögtak fyrir inntökugjaldi (stofnsjóðsgjaldi) .

31. gr.
Nefndin leggur til, að 1. mgr. orðist þannig:
Endurgreiða skal iðgjald fyrir skip, sem staðið hefur á landi eða verið lagt

tryggilega fyrir festum á öruggum stað, sem stjórn félagsins tekur gildan, ef
sílk landstaða eða hafnlega hefur varað að minnsta kosti einn mánuð samfleytt.
Ef tjónbætur á árinu fara fram úr helmingi hins greidda iðgjalds, fellur endur-
greiðsla niður fyrir það tryggingarár. Ef skip hefur orðið fyrir tjóni, sem nemur
minna en helmingi greidds ársiðgjalds. má endurgreiða iðgjald, þó aldrei meira
en svo, að samanlögð endurgreiðsla og tjónbætur fari aldrei fram úr helmingi
ársiðgjaldsins. Ef skip hækkar í tryggingu meðan það var í hafnlegu eða landsátri,
skal reikna endurgreiðslu hlutfallslega, miðað við tryggingarupphæð, iðgjald og
tíma. Sömu reglur gilda um endurgreiðslu, ef skip f'Iyzt milli vátryggingarfélaga
eða hættir að vera tryggingar skylt.

Breytingartillögur nefndarinnar miða að því að gera ákvæðin ljósari, en nokk-
urt misræmi hefur verið um framkvæmd þeirra vegna þess, að álwæði gildandi
laga eru ekki alls kostar ljós.

32. gr.
Nefndin leggur til, að gr. orðist þannig:
Ágreining milli félags og skipseiganda, milli félaga, sem endurtryggja hjá Sam-

ábyrgðinni, og milli félaganna og Samábyrgðarinnar, annan en þann, sem um
ræðir í 2. mgr. 22. gr. laga þessara, skal leggja í gerð. Gerðardómsmenn skulu vera
þrír og tilnefndir af Hæstarétti. Gerðardómur skal háður í Reykjavík. f gerðar-
dómnum skal það ákveðið, hvort málskostnaður skuli að öllu eða nokkru leyti
falla á annan málsaðila eða hvernig skuli skipta honum milli málsaðila.

Nefndin lítur svo á, að æskilegt sé, bæði fyrir vátryggðu og vátryggjanda, að
örugg og fljót úrslit fáist í þeim málum, sem ágreiningur rís um. Alkunnugt er,
hve málarekstur fyrir dómstólunum tekur langan tíma og kostar mikið fé. Með því
fyrirkomulagi, sem sem hér er lagt til að verði upp tekið, ættu að fást fljót urslit
mála, og að hæstiréttur tilnefnirgerðardómsmenn ætti að vera trygging fyrir rétt-
látri dómsniðurstöðu. Nefndin telur sjálfsagt, að dómurinn verði háður í Reykja-
vík, því að reynslan hefur sýnt, að erfiðleikar eru á því að fá hæfa og óvilhalla
dómsmenn úti um land.

Nefndin leggur til, að inn
komi: þinglesin.

Virðist óeðlilegt að krefjast annars
orða, þegar tryggingarfé er útborgað.

33. gr.
síðustu línu greinarinnar, á undan orðinu "veð",

af félögunum en þau afli veðbókarvott-
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34. gr.
Nefndin leggur til, að gr. orðist þannig:
~f einstök félög leggjast niður vegna þess, að tvö eða fleiri félagssvæði sam-

einast, ganga eignir þeirra til þess félags, er tekur við tryggingarstarfsemi á fé-
lagssvæðinu.

Nefndinni virðist í alla staði óeðlilegt, að eignum félaga sé ráðstafað á annan
hátt en þann, sem hér er lagt til, þar sem félagar þeirra félaga, sem sameinuð eru,
halda áfram að vera þátttakendur í tryggingarstarfseminni.

Öbr, skv. lögum nr. 32/1942.
35. og 36. gr.

37. gr.
Greinin orðist þannig:
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32 11. júní 1942.

38. gr.
Gr. óbreytt skv. lögum nr. 32/1942.

Bráða birgðaákvæði.
Bátaábyrgðarfélag það, sem nú starfar í Vestmannaeyjum, er undanþegið

ákvæðum þessara laga til ársloka 1948. ÞÓ skal því skylt að tryggja skip og báta,
sem skrásett eru i Vestmannaeyjum og eru innan þeirra stærðartakmarka, sem
ákveðin eru í 2. gr. laganna. Einnig skal það háð 22. gr. laganna um aðstoð.

Virðingarfyllst.

[Undirskriftir. J
Til atvinnumálaráðherra.

Fylgiskjal 2.

VÁTRYGGINGARNEFND tSL. VÉLBÁ'tA
Reykjavík, 30. sept. 194(1.

Nefnd sú, sem þér, hæstv, atvinnumálaráðherra, skipuðuð 21. maí s. 1. til þess að
athuga og gera tillögur um, hvernig lækka megi vátryggingargjöld íslenzkra vél-
báta, hefur haft mál þetta til meðferðar og rætt það og athugað frá ýmsum hliðum.

Nefndin hefur gert sér ljóst, hvað því veldur, að tryggingargjöld fiskibáta hér
þurfa að vera svo há sem raun ber vitni, til þess að bMaábyrgðarfélögin geti staðið
við skuldbindingar sínar, enda eru þær ástæður almenningi kunnar í aðalatriðum.
Verður þetta nánar rakið í heildaráliti nefndarinnar, sem hún mun leggja fram
að loknu starfi.

Eins og kunnugt er, hefur vélbátaflotinn aukizt mikið it yfirstandandi ári, og
stöðugt bætast ný skip í flotann. Kostnaðarverð hinna nýju báta er hátt, og eru því
tryggingargjöld bátanna með núverandi iðgjaldatöxtum þungur baggi á útgerðinni.

Nefndin taldi því brýna nauðsyn til þess að finna einhverja lausn, sem gæti
þegar í stað orðið til þess að lækka iðgjöld þessara nýju og dýru báta.

Eftir gaumgæfilega athugun komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að eina færa
leiðin í þessu efni væri Síl, að flokka bátana til tryggingar eftir gæðum og hafa
iðgjaldið mishátt í flokkunum.

Nefndinni var það ljóst, að reglur um slíka flokkun þurfa að vera einfaldar
og skýrar, svo þær valdi ekki ágreiningi eða erfiðleikum i framkvæmd. Nefndin
kvaddi sér til ráðuneytis við samning reglnanna: Skipaskoðunarstjóra, skipasmíða-
ráðunaut og vélfræðiráðunaut Fiskif'élags Íslands.
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Samkomulag varð um reglur þær, sem fylgja hér með. Telur nefndin, að ergi
sé þörf annarra aðgerða en taka þær upp i reglugerðir félaganna, sem ráðuneytið
síðar samþykkir. Félögin geri síðan tillögur sínar um iðgjöld í hverjum flokki og
fái þau staðfest. Hin nýju iðgjöld gangi í gildi þann dag, er ráðuneytið staðfesti!'
reglugerðina. Nefndin gerir engar tillögur um það, hver iðgjöld skuli vera á hverj-
um stað, því hún telur stjórnir félaganna færastar um það, vegna kunnleika á stað ..
háttum, skipastól og rekstrarafkomu undanfarið.

Reglurnar telur nefndin vera svo einfaldar, að þær þurfi ekki frekari skýringa
við, þó skal þess getið, að hún ætlast til, að ákvörðun um hæfni skipa til þess að
vera lengur í sama flokki en reglugerðin mælir fyrir, sbr. 5. gr., verði úrskurðuð
af skipaeftirliti ríkisins, eftir að það hefur látið trúnaðarmenn sína framkvæma
rannsókn Í þessu efni í hvert sinn.

ÞÓ að nefndin leggi ekki fram tölulegan rökstuðning fyrir því, að niðurfærsla
iðgjalds hjá sumum félaganna sé möguleg nú, telur hún sig mega fullyrða, að slíkt
sé unnt um ný skip 30 rúml. eða stærri og byggir þá skoðun á þekkingu nefndar-
manna, athugun á reikningum Samábyrgðar og einstakra félaga. Reynslan hefur
sýnt, að algerir skipta par eru fátíðir Í þeim Ilokkí og smátjón mun minni en á hin-
um smærri og eldri fiskihátum. Með sameiginlegu iðgjaldi allra báta í sama félagi
getur það einnig komið á daginn, að hagnaður aðalendurtryggjanda yrði óeðlilega
mikill, en fyrirkomulag það, sem hér er lagt til að verði innleitt, á einmitt að girða
fyrir það, að svo verði.

Önnur atriði í starfi nefndarinnar eru nú til athugunar, og mun nefndin senda
hv. ráðuneyti tillögur sínar og greinargerð síðar.

Virðingarfyllst.
Arnór Guðmundsson.

Til atvinnumálaráðherra.

Ákvæði um, hvernig skipum skuli skipt í vátryggingarflokka.

Flokkar.
1. gr.

Aðalflokkar eru tveir:
A-flokkur: Skip 30 rúmlestir og stærri brúttó.
B-flokkur: Skip undir 30 rúmlestir brúttó.

A-flokkur skiptist í 2 flokka:
Al-flokkur: Eikarskip.
A2-flokkur: Furuskip.

B-flokkur skiptist í 2 flokka:
Bl-flokkur: Eikarskip.
B2-flokkur: Furuskip,

2. gr.
Eikarskip er skip, smíðað úr eik, þ. e. að kjölur, kjalband, bönd og byrðingúr

sé úr eik eða jafngóðu efni.
Furuskíp er skip, smíðað úr furu eða jafngóðu efni.

Tímabil flokka.
3. gr.

Al-flokkur: Eikarskip 30 brúttó rúmlestir og stærri:
eru í 1. flokki til 16 ára aldurs

- 2. - 28
3. -- 40

17



A2-flokkur: Furuskip 30 brúttó rúmlestir og stærri:
eru í 1. flokki til 8 ára aldurs
- - 2. - 17
--- - 3. - 30

Bl-flokkur: Eikarskip undir 30 rúmlestir brúttó:
eru í 2. flokki til 16 ára aldurs
-- - 3. -- 30 --

B2-flokkur: Furuskip undir 30 rúmlestir brúttó:
eru í 2. flokki til 8 ára aldurs
- - 3. - 24 -

4. gr.
Sé skip ekki smíðað eftir islenzkum reglum eða reglum viðurkennds flokkunar-

félags og undir eftirliti skipaskoðunar ríkisins eða eftirliti, sem viðurkennt er ar
henni, lækkar ofangreint tímabil um 4: ár í hverjum af flokkunum 1, 2 og 3.

5. gr.
Almenn ákvæði.

Þegar skip hefur náð hæsta aldursári í sínum f'lok ki, skal það gaumgæfilega
skoðað og ásigkomulag þess rannsakað. Komi það í ljós við þá skoðun, að allt
viðhald á skipinu, ásigkomulag efnis, styrkleiki þess og allur útbúnaður sé þannig,
að öruggt megi teljast að hafa skipið áfram í þeim vátryggingarflokki, sem það
var i, má framlengja aldurshámarkið um allt að 6 úr fyrir eikarskip. en allt að ,1
ár fyrir furuskip.
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