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Efni: Frumvarp til laga um landflutninga (58. mál)

Af hálfu umbjöðanda míns, Samskipa hfM hefur verið móttekið til umsagnarfrumvarp til laga um 
landflutninga (58.mál),

Umbjóðandi minn hefur falið undirritaðri að koma eftirfarandi athugasemdum við frumvarpið á 
framfæri.

í fyrsta lagi eru gerðar verulegar athugasemdir við 3. og 4. mgr. 27. gr. fumvarpsins þar sem 
kveðið er á um ábyrgð möttakanda.

27. gr. frumvarpsins er nú svohljóðandi:

»27. gr.
Móttakandi skal taka við vöru á ákvörðunarstað eins fljótt og verða má og eigi síðar en 

þremur dögum eftir að honum er kunnugt um að varan sé tilbúin til afhendingar.

Með móttöku vöru skuldbindur móttakandi sig til að greiða flutningsgjald og aðrar kröfur sem 
flytjandi getur krafist greiðslu á samkvœmt fylgibréfi eða kvittun skv. 3. mgr. 7. gr., nema um 
annað sé samið.

Ákvæði 2. mgr. eiga þó ekki við ef möttakandi hefur sannanlega óskað eftir þvi við 
sendanda og flytjanda að vara sé ekki flutt til hans með þeim greiðsluskilmálum að 
móttakandi eigi að greiða flutningsgjald eða aðrar kröfur sem flytjandi getur krafist greiðslu á 
samkvœmt fylgibréft eða kvittun skv. 3. mgr. 7. gr.

Komi til þess að vara sé samt sem áður send og afhent móttakanda þrátt fyrir ákvœði 3. 
mgr. skal sendandi greiða flutningsgjald og aðrar kröfur sem flytjandi getur krafist greiðslu á 
samkvæmt fylgibréfi eða kvittun skv. 3. mgr. 7. gr.

Um móttöku, afhendingu og flutning vörunnar skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvœðum III. 
kafla."

Starfsemi flytjanda hér á landi er þess eðlis að umbjóðandi minn kveður einfaldfega ekki unnt að 
starfa samkvæmt þessum ákvæðum.

Um er að ræða margar smáar rekstrareiningar, hjá umbjóðanda mínum, sem dreifðar eru um 
landsbyggðina. Flutningur viðkvæmrar vöru t.d. matvöru ber skjótt að og þarf að flytja nánast 
samstundis landshorna á milli. Byggist starfsemi fiytjenda á því að mótteknum sendingum er 
komið til hins skráða móttakanda sem fyrst eftir að varan er móttekin. Verða flytjendur 
einfaldiega að geta treyst fyrirmælum sendenda og þeim upplýsingum sem fram koma á 
fyigibréfum um móttakendur og afhendingarstaði.
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Verði umrætt frumvarpsákvæði að lögum felur það í sér að skráður móttakandi getur móttekið 
vörur, kvittað fyrir móttöku þeirra, án þess að hann sé skuldbundinn til þess að greiða 
flutningsgjald eða annan áfallinn kostnað hjá flytjanda. Á viðkomandi móttakanda hvíla engar 
skyldur þess að tilkynna viðkomandi sendanda um að hann hafi móttekið vöru, né hvílir á 
honum skylda skv. lagaákvæðinu til þess að skila vörunni og getur flytjandi því ekki nýtt þær 
heimildir sem hann hefði að öðrum kosti til að tryggja flutningsgjald t.d. haldsrétt.

Fullyrðir umbjóðandi minn að umrædd ákvæði eigi ekki heima í lögum og geti valdið miklum 
erfiðleikum í flutningum og starfsemi flytjenda. Jafnframt geíi þau valdið míklum erfiðleikum í 
samskiptum fiytjenda og sendenda/byrgja og ekki síst flytjenda og móttakenda. Er um að ræða 
verulega íþyngjandi ákvæði sem stangast á við meginreglur samningalaga.

Ákvæði sem þessi eiga heima í samningum aðila, þ.e. samningum á milli sendenda og 
móttakenda, þ.e. hvaða flytjandi eigi að flytja vörur þeirra á milli. Ef sendandi virðir ekki samning 
þeirra á móttakandi eðlilega kröfu á sendanda.

Flytjandi er ekki aðili að samningum sendanda og móttakanda og er því fráleitt að hann líði fyrir 
samskipti þessara aðiia, og eða hugsanlegar deilur þeirra.

Það er eðlilega hlutverk hins skráða móttakanda að hafna móttöku vörunnar óski hann ekki eftir 
því að móttaka hana og greiða flutningsgjald en ekki flytjanda og með móttöku vörunnar fellst 
móttakandi á að greiða áfallin gjöld.

Hafni hinn skráði móttakandi, móttöku vörunnar er hún send aftur til sendanda sem greiðir þá 
fyrir flutning hennar og hefur flytjandi þá möguleika á því að beita haldsrétti til þess að fá greitt 
fyrir flutninginn, sem hann getur ekki ef hinn skráði móttakandi getur bæði móttekið vöru og 
hafnað greiðsluskyldu með löglegum hætti, það gengur einfaldlega ekki upp.

Það liggur í augum uppi að 3. og 4. mgr. 27 gr. frumvarpsins stangast á við meginreglur kröfu- 
og samningaréttar og er þess því farið á leit að þær verði felldar niður eða breytt.

Umbjóðandi minn gerir í öðru lagi athugasemdir við 21. gr.frumvarpsins.

Telur umbjóðandi minn takmörkunarfjárhæð vera of háa, miðað er við 12, 5 en umbjóðandi minn 
teíur eðlilegt að miðað sé við 8,33 eins og gert er víða erlendis t.d. í CMR. Farmgjaíd miðast 
ekki við verðmæti vörunnar og er því mikilvægt að ábyrgðarfjárhæðir séu ekki of háar enda 
kaupa sendendur og mótíakendur almennt tryggingar fyrir tjóni sem þeir kunna að verða fyrir, 
hjá tryggingafélögum, sem síðan endurkrefja flytjendur.

Þess er farið á leit að undirrituð fái að koma á fund nefndarinnar til að rökstyðja athugasemdir 
umbjóðanda míns.
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