
Ed. 367. Nefndarálit [129. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 44 3. apríl 1963, um rétt manna til að kalla sig verk-
fræðinga, húsameistara eða tæknifræðinga.

Frá iðnaðarnefnd.

Frumvarp þetta' heimilar mönnum, er lokið hafa prófi í byggingafræðum frá
æðri skólum, að nefnast "byggingafræðingar".

Nefndin hefur kynnt sér mál þetta og mælir með samþykkt frumvarpsins.

Alþingi, 12. marz 1968.

Sveinn Guðmndsson,
form., frsm.

Einar Agústsson.

•JÓn Arm. Héðinsson,
funda skr.

Björn Fr. Björnsson.

GiIs Guðmundsson. Jónas G. Rafnar. Auður Auðuns.
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Nd. 368. Frumvarp til laga [45. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórniua til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt
um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Brussel If). október 1957.

(Eftir 2. umr. í Nd., 12. marz,)

1. gr.
Rfkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Islands hönd alþjóðasamþykkt um

takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var i Brussel 10. október 1957.
Fyrirvara má gera um einstök ákvæði, sem rikisstjórninni þykir við eiga og heimilt
er að gera samkvæmt samþykktinni.

Samþykktin er prentuð á islenzku og ensku sem fylgiskjal með lögum þessum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fyrirvari.

RÍKISSTJÓRN íSLANDS
áskilur sér rétt til:

1. að setja í lög landsins sérstök ákvæði,
er kveði á um það, með hverjum
hætti reglunni um takmarkaða ábyrgð
verði beitt, að því er tekur til minni
skipa en 300 rúmlesta;

2. að láta alþjóðasamþykkt þessa öðlast
gildi annaðhvort á þann hátt að veita
henni lagagildi eða með því að taka
ákvæði hennar upp í lög landsíns
í því formi, sem samrýmist slík-
um lögum.

Fylgiskjal.

ALÞJÓÐASAMÞYKKT
um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa,

sem um sjó sigla*).
Aðildarríki að samþykkt þessari hafa

viðurkennt, að æskilegt sé að ákveða með
samningi tilteknar samræmdar reglur
um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa.
Hafa þau ákveðið að gera alþjóðasam-
þykkt í þessu skyni og í því skyni kom-
ið sér saman um eftirfarandi:

1. gr.
1. Eiganda skips skal heimilt að tak-

marka ábyrgð sína samræmi við

2. gr.

THE GOVERNMENT OF ICELAND
reserves the right:

1) to regulate by specific provisions of
national law the system of limita-
tion of liability to be applied to ships
of less than 300 tons;

2) to give effect to this Convention eit-
her by giving it the force of law
or by including in national Iegís-
lation, in a form appropriate to that
legislation, the provisions of this
Convention.

INTERNATIONAL CONVENTION
relating to the limitation of the liability

of owners of sea-going ships.
The High Contracting Parties,
Having recognised the desirability of

determining by agreement certain uni-
form rules relating to the limitation of
the liability of owners of sea-going ships;

Have decided to conclude a Convention
for this purpose, and thereto have agreed
as follows:

Article 1.
1) The owner of a sea-going ship may

limit his liability in accordance with

.) Sea-going ship: skip, sem um sjó siglir. Verður hér Ii eCtir alls staðar þýtt með
orðinu: skip.
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ákvæði 3. gr. þessarar samþykktar,
að þvi er tekur til krafna, er upp
kunna að koma vegna einhverra eft-
irtalinna atburða, nema eigandi hafi
beinlínis verið valdur að atburði þeim,
sem kröfunni olli, eða hann hafi átt
sér stað með hans vitorði:
a. Lífs- eða líkamstjóns á hverjum

þeim, sem skipið flytur, og algeru
tjóni eða skaða á hverjum þeim
munum, sem á skipsfjöl eru.

b. Lífs- eða lfkamstjóns á hverjum
þeim einstaklingi öðrum, hvort
heldur hann er á landi eða sjó,
algeru tjóni eða skaða á sérhverj-
um öðrum munum eða skerðingu
á hvers konar réttindum, er orsak-
ast af athöfnum, vanrækslu eða
vanhirðu hvers þess manns, sem
á skipsfjöl er, ef eigandinn er
ábyrgur fyrir athöfnum, vanrækslu
eða vanhirðu af hans hálfu, eða
hvers þess manns, sem eigi er á
skipsfjöl, ef eigandinn er ábyrg-
ur fyrir athöfnum, vanrækslu eða
vanhirðu af hans hálfu. Það er þó
tilskilið, að því er tekur til at-
hafna, vanrækslu eða vanhirðu
hinna síðar nefndu aðila, að eig-
anda ber einungis réttur til að
takmarka ábyrgð sína, svo fremi
að athöfnin, vanrækslan eða van-
hirðari hafi átt sér stað við sigl-
ingu eða stjórn skipsins eða við
fermingu, flutning eða losun á
farmi þess eða við skipgöngu far-
þega, flutning þeirra eða land-
göngu.

e. Sérhverrar skuldbindingar eða
ábyrgðar, sem kveðið er á um í
hverjum þeim lögum, er lúta að
fjarlægingu skipsflaka og eiga rót
sína að rekja til þess, að unnið
sé að því að koma á flot, fjar-
lægja eða eyðileggja hvert það skip,
sem sokkið hefur, strandað eða
verið yfirgefið (þar með talið
hvað eina, sem kann að vera um
borð í slíku skipi), svo og sér-
hverrar skuldbindingar eða ábyrgð-
ar, sem á rót sína að rekja til
þess, að hafnarmannvirki, skipa-
kvíar og skipaleiðir hafi orðið fyrir
skaða.

Article 3 of this Convention in respect
of claims artsing from any of the
following occurrences, unless the
occurrence giving rise to the claim
resulted from the actual fault or
privity of the owner:

a) loss of life of, or personal injury
to, any person being carried in the
ship, and loss of, or damage to,
any property on board the ship;

b) loss of life of, or personal injury
to, any other person, whether on
land or on water, loss of or damage
to any other property or infringe-
ment of any rights caused by the
act, neglect or default of any person
on board the ship for whose act,
neglect or default the owner is res-
ponsible or any person not on
board the ship for whose act,
neglect or default the owner is
responsible: Provided however that
in regard to the act, neglect or
default of this last class of person,
the owner shall only be entitled
to limit his liability when the act,
neglect or default is one which
occurs in the navígatíon or the
management of the ship or in the
loading, carriage or discharge of
its cargo or in the embarkation,
carriage or disembarkation of its
passengerst

e) any obligation or liability imposed
by any law relating to the removal
of wreck and arísíng from or in
connection with the raising, remo-
val or destruction of any ship
which is sunk, stranded or aban-
doned (including anything which
may be on board such ship) and
any obligation or liability arfsing
out of damage caused to harbour
works, basins and navigable water-
ways.
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2. Í samþykkt þessari skulu orðin "per-
sónulegar bótakröfur" merkja kröfur
vegna lífs- eða líkamstjóns, og orðið
.æignatlónskrðfur" skal merkja allar
aðrar kröfur, sem upp eru taldar i
1. tölulið þessarar greinar.

3. Eiganda ber réttur til að takmarka
ábyrgð sína í þeim tilvikum, sem upp
eru talin í 1. tölulið þessarar greinar,
jafnvel þegar svo ber við, að hann
verði talinn ábyrgur, án þess að sann-
azt hafi vanræksla af hálfu eigand-
ans eða þeirra, sem hann ber ábyrgð
á, sökum eignarréttar hans, eignar-
halds, umönnunar eða umráða yfir
skipinu.

4. Ekkert ákvæði þessarar greinar skal
eiga við um:
a. kröfur fyrir björgun eða kröfur

fyrir þátttöku i sameiginlegu sjó-
tjóni;

b. kröfur af hálfu skipstjóra, skip-
verja, sérhverra starfsmanna eig-
anda um borð í skipi eða þeirra
starfsmanna eiganda, er skyldum
gegna í sambandi við skipið, þar
með taldar kröfur erfingja þeirra,
umbjóðenda eða framfærsluþega,
þegar svo ber við, að eigandi hef-
ur ekki, samkvæmt ákvæðum þeirra
laga, er kveða á um starfssamn-
inga milli eiganda og slíkra starfs-
manna, rétt til að takmarka ábyrgð
sína að því er tekur til slikra
krafna, eða ef ákvæði slfkra laga
heimila honum einungis að tak-
marka ábyrgð sína við hærri fjár-
hæð en þá, sem gert er ráð fyrir
i 3. gr. þessarar samþykktar.

5. Eigi eigandi skips rétt á gagnkröfu á
hendur kröfuhafa, sem ris út af sama
atburði, þá skulu kröfur þeirra hvers
um sig skuldajafnaðar, og skulu
ákvæði samþykktar þessarar þá ein-
göngu taka til mismunarins, ef ein-
hver verður.

6. Úrskurður um það, á hverjum sú
skylda hvílir að sanna, hvort eigandi
hafi beinlínis verið valdur að atburði
þeim, sem til kröfugerðar leiddi, eða
að hann hafi átt sér stað með ham
vitorði, skal kveðinn upp samkvæmt
ákvæðum laga, er gilda þar sem varn-
arþing málsins er (lex fori).

2) In the present Convention the ex-
pression "personal claims" means
claims resulting from loss of life and
personal injury; the expression "pro-
perty claims" means all other claims
set out in paragraph 1) of this Article.

3) An owner shall be entítled to limit his
liabiIity in the cases set out in para-
graph 1) of this Article even in cases
where his liability arises, without
proof of negligence on the part of the
owner or of persons for whose con-
duct he is responsible, by reason of
his ownership, possession, custody or
control of the ship.

4) Nothing in this Article shall apply:

a) to claims for salvage or to elatms
for contribution in general aver-
age;

b) to claims by the Master, by mem-
bers of the crew, by any servants
of the owner on board the ship or
by servants of the owner whose
duties are connected with the ship,
including the claims of their heírs,
personal representatives or depen-
dents, if under the law governing
the contract of service between the
owner and such servants the owner
is not entitled to limit his liabiIity
in respect of such claims or if he
is by such law only permitted to
limit his liability to an amount
greater than that provided for in
Article 3 of this Convention.

5) If the owner of a ship is entitled to
make a claim against a claimant aris-
ing out of the same occurrence, their
respective claims shall be set off
against each other and the provisions
of this Convention shall only apply
to the balance, if any.

6) The question upon whom lies the
burd en of proving whether or not the
occurrence giving rise to the claím
resulted from the actual fault or
privity of the owner shall be deter-
mined by the lex fori.
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7. Yfirlýsing um takmörkun ábyrgðar
skal ergi teljast viðurkenning á
ábyrgð.

2. gr.
1. Takmörkun ábyrgðar, samkvæmt því

sem kveðið er á um i 3. gr. þessarar
samþykktar, skal gilda um saman-
lagðar bótakröfur vegna lífs- eða lík-
amstjóns, svo og samanlagðar eigna-
tjónskröfur, er kunna að rísa út af
sérhverju tilgreindu tilefni, án tillits
til sérhverra þeirra krafna, sem kom-
ið hafa fram eða kunna að koma fram
af sérhverju öðru tilgreindu tilefni.

2. Þegar samanlagðar kröfur, sem
kunna að rísa út af sérhverju til-
greindu tilefni, fara fram úr þeirri
takmörkun ábyrgðar, sem kveðið er
á um í 3. gr., þá má ákvarða, að heild-
arupphæð sú, sem ábyrgð er takmörk-
uð við, sé ein og tiltekin ábyrgðar-
fjárhæð.

3. Abyrgðarfjárhæð sú, sem þannig hef-
ur verið ákvörðuð, skal einungis
vera tiltæk til greiðslu á bótakröfum,
er takmörkun ábyrgðar getur við átt.

4. Eftir að ábyrgðarfjárhæðin hefur ver-
ið ákvörðuð, skal engum kröfuhafa,
sem kröfur gera til hennar, bera neinn
réttur til annarra eigna skipseiganda,
að því er tekur til krafna hans til
ábyrgðarfjárins, ef kröfuhafi hefur í
raun og veru aðgang að ábyrgðar-
fénu.

3. gr.
1. Eiganda skips ber réttur til að tak-

marka ábyrgð sína samkv, ákvæð-
um 1. gr. við fjárhæðir þær, sem hér
greinir:
a. heildarfjárhæð, er nemi 1000

frönkum fyrir hverja rúmlest í
lestatali skipsins, þegar atburður
hefur valdið því, að einungis hafa
verið bornar fram eignatjónskröf-
ur;

b. heildarfjárhæð, er nemi 3100
frönkum fyrir hverja rúmlest i
lestatali skipsins, þegar atburður
hefur valdið því, að einungis hafa
verið bornar fram kröfur vegna
lífs- eða líkamstjóns;

7) The act of invoking limitation of
liability shall not constitute an ad-
mission of liability.

Article 2.
1) The limit of liability prescribed by

Article 3 of this Convention shall
apply to the aggregate of personal
claims and property cIaims which
arise on any distinct occasion with-
out regard to any claims which have
ari sen or may arise on any other
distinct occasion.

2) When the aggregate of the claims
which arise on any distinct occasion
exceeds the limits of liability provided
for by Article 3 the total sum re-
presenting such limits of liability may
be constituted as one distinct limita-
tion fund.

3) The fund thus constituted shall be
available only for the payment of
claims in respect of which limitation
of liability can be ínvoked.

4) After the fund has been constituted,
no claimant against the fund shall be
entitled to exercise any right against
any other assets of the shipowner in
respect of his claim against the fund,
if the limitation fund is actuaIly
available for the benefit of the elaim-
ant.

Article 3.
1) The amounts to which the owner of a

ship may limit his liability under Ar-
ticle 1 shall be:

a) where the occurrence has only
given rise to property claims all
aggregate amount of 1.000 franes
for each ton of the ship's tonnage;

b) where the occurrence has only
given rise to personal claims an
aggregate amount of 3.100 francs
for each ton of the ship's tonnage;
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