
Frumvarp til laga 
um 

sjódóma og rjettarfar í sjómálum.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr.
Einkamál og refsimál um þau efni, sem ræðir um i siglingalögunum, 

að undanskildum málum um rjettindi yfir skipum samkvæmt 2. kap. siglinga- 
laganna, eiga undir sjódóm. Ennfremur eiga undir sjódóm mál út af vátrygg- 
ingu á skipi, farmi og öðrum hagsmunum, sem vátrygðir eru gegn hættum á 
sjó, sjóferðaskýrslur, sjóferðapróf og vitnamál, ef nota á vitnisburðinn i máli, sem 
á undir sjódóm, svo og störf þau, sem á dómstólum hvila að þvi er snertir skoð- 
unar-, álits- og matsgerðir, er ræðir um i siglingalögunum.

Sjódóm skipa hlutaðeigandi hjeraðsdómari, og er hann formaður dómsins, 
og tveir menn aðrir, sem sjerþekkingu hafa á siglingamálefnum.

Nú er kröfu, sem samkvæmt framansögðu á undir sjódóm, lýst i bú, sem 
tekið hefir verið til opinberrar skiftameðferðar, og rís þræta um kröfuna, sem 
ekki snertir skiftin sjerstaklega, og á þá skiftaráðandi að visa þrætunni til sjó- 
dóms, ef hann telur það nauösynlegt vegna þess hvernig þrætunni er varið, eöa 
einhver aöila krefst þess.

Frjálst er aðilum að semja svo um, að einkamál, sem samkvæmt þessari 
grein á undir sjódóm, skuli rekið fyrir og dæmt af venjulegum dómi.

2. gr.
Fastur sjódómur skal vera í kaupstöðunum, og má með konunglegri til- 

skipun leggja þær sveitir, sem næstar eru, undir sjódóm kaupstaðarins. Enn- 
fremur má með konunglegri tilskipun ákveða fastan sjódóm utan kaupstaða í 
þeim þinghám, þar sem kauptún er og sjávarútgerð, og má jafnframt ákveða, að 
fleiri en ein dómþinghá skuli vera ein sjódómsþinghá. Áður en skipað er sjó- 
dómaþinghám, skal þó ávalt leitað álits sveitarstjórna þeirra og sýslunefnda, sem 
hlut eiga að máli, um takmörk þinghárinnar.

Ráðherra tiltekur hve margir skuli vera sjódómsmenn i sjódómsþinghá 
hverri, en leita skal áður um það álits sveitastjórna þeirra eða bæjarstjórnar, sem 
hlut á að máli. Þó mega sjódómsmenn aldrei fleiri vera en 12 i neinni sjó- 
dómsþinghá.



Þá eina má tilnefna og skipa sjódómsmenn, sem eru 30 ára að aldri, hafa 
óflekkað mannorð, eru fjár sins ráðandi, búsettir innan sjódómsþinghárinnar og hafa 
sjerstaklega þekking á siglingum, útgerð, vjelastörfum, vörum eða vátryggingar- 
málefnum.

Ráðherra skipar sjódómsmenn, að fengnum tillögum hlutaðeigandi bæjar- 
stjórna og sveitarstjórna i sjódómsþinghánni, til 4 ára i senn og má enginn kjör- 
gengur maður skorast undan skipun, nema hann sje 65 ára að aldri eða ráðherra 
taki afsökun hans gilda. Sá, sem gegnt hefir sjódómsmannsstöðu um að minsta 
kosti eitt kjörtimabil, má skorast undan endurskipun um jafn langan tíma.

Hjeraðsdómarinn útnefnir tvo hinna skipuðu sjódómsmanna til að sitja 
dóminn i hverju tilfelli. Skulu hinir skipuðu sjódómsmenn sitja dóminn í sömu 
röð sem þeir eru skipaðir, og má hjeraðsdómarinn ekki bregða út af röðinni, nema 
nauðsynlegt sje vegna sjerþekkingar, er mál það, sem um er að ræða, útheiintir, 
eða forföll eða aðrar tálmanir banni þeim að sitja dóminn, sem-næstur er i röð- 
inni. Nú er þess ekki kostur, að útnefna nægilega marga sjódómsmenn meðal 
hinna skipuðu sjódómsmanna, og skal þá útnefnt samkvæmt ákvæðum næstu 
greinar.

Ef brugðið er út af rjettri röð við útnefning sjódómsmanna, eða gengið 
er fram hjá hinum skipuðu sjódómsmönnum, þá skal ástæðunnar til þess getið 
i þingbókinni.

3. gr.
Nú er ekki fastur sjódómur i þinghá, og þinghá sú hefir heldur ekki 

verið lögð undir sjódóm annarar þinghár, og skal þá tilnefna sjódómsmenn hve- 
nær sem mál ris um þau efni, sem eiga undir sjódóm, fyrir það mál sjerstaklega. 
Hjeraðsdómarinn nefnir sjódómsmenn á þann hátt, sem tíðkast um dómkvaðning 
manna. Það leysir ekki dómara undan að dómkveðja sjódómsmenn, að málsað- 
ilar sjeu á einu máli um það, hverjir þeir kjósi að sitji dóminn, enda er dómara 
aldrei skylt að fara eftir tillögu málsaðila um mennina.

4. gr.
Áður en sjódómsmaður tekur til starfa í fyrsta sinn í sjódóminum, skal 

hann vinna drengskaparheit samkvæmt 1. gr. laga nr. 29, 11. júli 1911 að því, 
að hann muni rækja starf sitt samviskusamlega og eins og best má hann.

5. gr.
Fyrir starf sitt í sjódómi eiga hinir útnefndu sjódómsmenn 4 kr. kaup 

fyrir hvern dag, sem þeir sitja i sjódómi, eigi þeir heima i þeim kaupstað, kaup- 
túni eða þorpi, þar sem sjódómur er háður. Eigi sjódómsmaður heima utan 
kaupstaðarins, kauptúnsins eða þorpsins, þar sem sjódómurinn er háður, ber 
honum auk þess 2 kr. í fæðispeninga og ferðakostnað að auki eftir reikningi, sem 
dómarinn úrskurðar í einkamálum um leið og málinu er lokið, en í refsimálum 
úrskurðast reikningurinn á venjulegan hátt.



6. gr.
Sækjanda er frjálst að stefna útgerðarmanni á persónulegt varnarþing hans 

eða þar sem skipið á heima. Sama er um mál gegn skipstjóra eða skipshöfn út 
af skyldustðrfum þeirra.

Nú á maður kröfu að heimta, sem skip eða farmur er að veði fyrir, og 
er skipið eða farmurinn kyrsett hjer á landi vegna kröfunnar, og má þá höfða 
mál til greiðslu kröfunni á þeim stað, þar sem kyrsetningin var gerð.

Mál út af ákvörðun eða skifting björgunarlauna, má höfða þar sem bjarg- 
að var eða þar sem björgunargóssið var flutt á land.

7. gr.
Sjódómur skal háður, þá er mál eru fyrir hendi, sem eiga undir 

sjódóm. Málshöfðanda eða gerðarbeiðanda ber að sýna formanni dómsins 
stefnu sina, eða beiðast sjódóms skriflega, og á hann í beiðninni að skýra frá 
efni málsins. Formaður ákveður þá fyrirtekt málsins með áritun á stefnuna eða 
beiðnina.

Formaður kveður siðan meðdómsmenn sína til dómhaldsins, og á 
hann enga sjerstaka þóknun fyrir, ef meðdómsmennirnir búa innan sama kaup- 
staðar, kauptúns eða þorps. Formaður skal þó ekki kveðja meðdómsmenn 
sína til dómhalds, ef liklegt er að áliti hans, að að eins verði lögð fram 
skrifleg skjöl og beðið um frest. Ennfremur má formaður einn taka við sjóferða- 
skýrslu, sem ekki þolir bið og að áliti hans er ekki mikils varðandi, og taka til 
rannsóknar, sem ekki má fresta, ef ekki verður náð til sjódómsmanna nægilega 
snemma.

Formanni ber að sjá um, að stefnan eða innköllunin sje birt hlutaðeig- 
endum, ef gerðarbeiðandi óskar þess og greiðir kostnað þann, sem af því leiðir.

8. gr.
Stefnufrestur til sjódóms í einkamálum er bæði að því er kemur til máls- 

aðila og vitna hinn sami sem til gestarjettar; sömuleiðis gilda sömu reglur sem í 
gestarjettarmálum um sáttir, fresti, dómsuppsögn og aðför. 1 þessum málum má 
ennfremur koma íram gagnkrötu til skuldajafnaðar án gagnsóknar. Ákvæði N. 
L. 1—13—13 um skyldu til að stefna á ný vitnum, sem áður hafa gefið skýrslu 
um málið, þá er nýjum vitnum er stefnt, skal ekki gilda um sjódómsmál, sjó- 
ferðaskýrslur nje vitnaleiðslur, sem nota á í málum, sem eiga undir sjódóm. 
Reglan eflir N. L. 1—4—1, að óstefndur skuli vera ónefndur, gildir ekki um 
sjóferðaskýrslur.

í málum milli skipstjóra og skipshafnar, eða útgerðarmanns og skipshafn- 
ar, mega málsaðilar ekki láta málflutningsmann mæta fyrir sína hönd, nema 
dómurinn leyfi.

Að öðru leyti gilda um sjómál almennar rjettarfarsreglur.

9. gr.
Formaður stjórnar öllum störfum sjódóms, og heldur þingbókina.



Ef þörf er á túlk, og enginn sjódómsmanna getur og vill túlka, þá skal 
kveðja til málfróðan mann til aðstoðar dóminum; skal sá maður staðfesta á þann 
hátt, sem lög nr. 29, 11. júlí 1911 um eiða og drengskaparorð mæla fyrir, að 
hann muni rækja starf sitt samviskusamlega og eins og best má hann. Túlkur 
á borgun fyrir starf sitt; dómurinn ákveður borgunina, en gerðarbeiðandi greiðir.

10. gr.
Heimilt er sjódómi að taka við sjóferðaskýrslu, láta skoðunargerð og mats- 

gerð á skipi og góssi fram fara og aðrar gerðir, sem að áliti dómsins ekki þola 
bið, þó eiganda, vátryggjanda og öðrum þeim mönnum, sem hlut eiga að máli, hafi 
ekki verið tilkynt gerðin. Hinsvegar skal þess gætt af dómnuin, að hlutaðeigend- 
ur sjeu ávalt kvaddir til gerðarinnar, ef þeir eru staddir á staðnum, eða umboðs- 
menn þeirra, eða svo nærri, að auðvelt er að kveðja þá til, án þess gerðinni 
sje seinkað óhæfilega mikið, og gerðarbeiðanda eða dóminum var kunnugt uin 
það. Nú næst ekki til hlutaðeiganda, og á dómurinn þá að gæla þess vandlega, 
að ekki sje gengið á rjett fjærstaddra.

11. gr.
Skipstjóri skal hafa með sjer leiðarbækur skipsins, þá er hann gefur sjó- 

ferðaskýrslu, og ber dóminum að bera þær saman við afrit það, sem fylgja skal 
skýrslunni samkvæmt 45. gr. siglingalaganna. Fyrst tekur dómurinn við munn- 
legri skýrslu skipstjóra; síðan skulu leidd vitni þau, sem skipstjóri hefir með sjer 
eða dómurinn hefir stefnt til. Skal þess ávalt gætt, að enginn þeirra hlusli á 
skýrslu hinna.

Vitnin eiga að þvi leyti sem auðið er, að gefa samfelda skýrslu um at- 
vik þau, sem um er að ræða; ef nokkuð vantar á skýrsluna, eða hún er ógreini- 
leg eöa óákveðin, þá ber dóminum að spyrja vitnin sjerstaklega, og reyna þannig 
að fá áreiðanlega vitneskju um það, sem hver um sig hefir sjálfur komist að raun 
um. Aður en tekið er til að spyrja vitnin, ber dóminum að áminna vitnin alvar- 
lega um sannsögli og um að leyna engu, og að brýna fyrir þeim þýðing stað- 
festingarinnar og lagahegning þá, sem þau verða að þola, ef þau bregða út af 
hinu sanna i nokkru atriði. Að jafnaði má ekkert vitnanna staðfesta framburð 
sinn, sbr. lög nr. 29, 11. júlí 1911, II. kafia, fyr en öll hafa borið,

12. gr.
Nú hefir islenskt skip farist, eða skipshöfnin hefir yfirgefið það á hafi 

úti, eða það hefir tekið grunn svo, að það komst ekki á flot aftur nema með að- 
stoð annara eða með því að kasta fyrir borð eða höggva siglutrjen, eða það heflr 
beðið tjón af eldsvoða, eða rekist á annað skip og hlotið tjón af árekstrinum, 
eða það varð fyrir óhappi, sem mannsbani hlaust af, og skal dómurinn þá jafn- 
framt sjóferðaskýrslunni halda próf til þess að reyna að komast fyrir orsakir 
óhappsins; próf þetta heldur dómurinn fyrir hönd hins opinbera með valdi því, 
sem dómar eiga við opinberar rannsóknir. Sjerstaklega skal það rannsakað, hvort 
orsakir óhappsins eru þær, sem nú skal greina:

1. Gallar á skipi, siglingaverkfærum þess, útbúnaði eða mannafla.
2. Gallar á fermingu skipsins, svo sem að skipið hafi verið ofhlaðið, eða farm- 

urinn hafi verið hættulegs efnis, eða skift ranglega niður i skipinu, eða ófor- 



svaranlega búlkaður eða skorðaður, eða seglfesta hafi verið ónóg, óhæf, illa skift 
eða óforsvaranlega skorðuð.

3. Gáleysi eða hirðuleysi skipstjóra eða skipshafnar, eða skipstjóra eða skips- 
hafnar annars skips.

4. Gáleysi eða hirðuleysi hafnsögumanns, gallar á sjóbrjefum eða vitum, sjó- 
merkjum eða öðrum tilfærum, sem ætlaðar eru siglingum til öryggis.

13. gr.
Nú er ástæða til að gruna eftir þvi sem fram hefir komið við sjóferða- 

skýrslu eða sjóferðapróf, að um hegningarvert athæfi sje að ræða, og skal þá sjó- 
dómurinn fara með málið og dæma það, ef það á undir sjódóm samkvæmt lög- 
um þessum, en að öðrum kosti senda stjórnarráðinu útskrift úr sjóferðaskýrslunni 
og sjóferðaprófinu með tillögum sínum til frekari aðgerða.

14. gr.
Nú eru einhver þau atvik fyrir hendi, sem um er rætt í 12. gr., og það 

kemur i Ijós, að sjóferðaskýrsla hefir ekki verið gefin, til dæmis af því, að enginn 
þeirra, sem bar skylda til að tilkynna óhappið, hefir komist lífs af, eða óhappið 
hefir af öðrum ástæðum ekki verið rannsakað, og skal þá sjódómur rannsaka 
málið þar sem þvi verður best við komið. Þannig á rannsókn fram að fara á 
heimili skipsins, hafi það horfið, en ella að jafnaði þar sem skipið kemur til 
hafnar eftir óhappið, eða þar sem skipshöfn, skip eða skipsflak kemur á land.

15. gr.
Um áfrýjun dóma og úrskurða sjódóms fer eftir almennum lögum um 

áfrýjun.

16- g>’.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1914. Pau taka ekki til þeirra mála, sem 

stefnt er til dóms, nje þeirra gerða, sem tekið er til að framkvæma fyrir þann dag.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Til þess að dæma sjómál og framkvæma önnur dómstörf viðvikjandi sigl- 
ingum, þarf sjerþekking á siglingamálefnum, sem ekki er hægt að ætlast til að 
almennir dómarar hafi ávalt til að bera. Hefir þetta leitt til þess, að viðast hvar 
eru sett sjerstök lög um sjódóma og rjettarfar i sjómálum, sem auka sjerfróðum 
mönnum við hina almennu dóma, þá er dæma á sjómál, og kveða á um hraðara ogó- 
brotnara rjettarfar í sjómálum en alment gerist í dómsmálum. Svo hefir einnig verið 
gert á Norðurlöndum. í Danmörk hafa verið sett lög um »Sö- og Handelsret« í Kaup- 
mannahöfn 19. febr. 1861 og »Lov om Oprettelse af Söretter udenfor Köbenhavn 



samt om Söforklaring og Söforhör« nr. 72, 12. apr. 1892, í Noregi »Lov om Sjö- 
farten« 20. júli 1893, 312—333 gr., sbr. lög 6. ágúst 1897, 92—93 gr., og i Sviþjóð 
»Sjölagen« 12. júní 1891, 313—332 gr., sbr. lög 27. apr. 1906 og lög 14. júni 1901. 
Öll eru lög þessi að efni til að mestu eins.

Hjer á landi hafa aftur á móti engin lög verið sett um sjómálarjettarfar. 
Kgbr. 2. júní 1747 (5. gr.) lögleiddi hjer á landi N. L. 4—8—1 (um sjórjettinn) í 
máluni milli kaupmanna annarsvegar og landsmanna hinsvegar (verslunarmál- 
um). Siðar tóku dómstólarnir að beita þessu ákvæði i siglingamálum, og nú eru 
sjómál alment talin gestarjettarmál.

Fyrirkomulag þetta hefir nú um nokkurn tíma verið alment talið óvið- 
unandi af þeim, sem stunda sjávaratvinnu, sjerstaklega i Reykjavik, en þar er 
þörfin á heppilegum lögum i þessa átt mest. Óskum um endurbætur á sjórjett- 
arfarslögunum hefir verið hreyft i timaritinu »Ægir« og á síðasta alþingi kom 
fram og var samþykt þingsályktunartillaga um að skora á landsstjórnina að leggja 
fyrir næsta alþingi frumvarp til laga um skipun siglingafróðra manna til að- 
stoðar hjeraðsdómurum við sjómál (sjá Alþ.tið. 1912 A. þgskj. 186, 322, 374, B. 
855—859).

Stjórnarráðið verður að vera þinginu samdóma um, að æskilegt sje, að 
ráðin sje bót á þeim göllum, sem nú eru á meðferð sjómála, og að sett sjeu samfeld 
lög um alt efnið, að dómstólunum sje trygður sjerfróðleikur við meðferð sjómála 
og að rjettarfarið sje gert svo óbrotið og hraðsótt, sem unt er. Er lagafrum- 
varp þetta því lagt fyrir þingið, og er i því aðallega bygt á hinum dönsku og 
norskum lögum, sem áður eru nefnd, en vikið frá þeim, þar sem íslenskir stað- 
hæltir og islensk lög útheimta.

Skal svo vikið að hverri grein frumvarpsins um sig.

Við 1. gr.
Þessi grein, og frumvarpið i heild sinni, gerir ráð fyrir, að frumvarp það 

til siglingalaga, sem lagt er fyrir aþingi, verði lög. Að öðrum kosti verður 
auðvitað að breyta grein þessari algjörlega og telja upp öll þau mál, sem eiga 
undir sjódóm. Meginregla laganna er, að þau mál eigi undir sjódóm, sem venju- 
lega þarf sjerþekking til að dæma eða fara með. Þvi eru mál um venjuleg rjett- 
indi yfir skipum (2. kap. siglingalagafrumvarpsins) ekki tekin með, en hinsvegar 
mál um sjóvátrygging, þó enginn ákvæði sjeu um það efni í siglingalagafrum- 
varpinu. Það er ekki ætlast til, að dómurinn framkvæmi sjálfur álits- og skoð- 
unargerðir, heldur kveðji menn til þess á venjulegan hátt.

Við 2. gr.
Það þykir nægja að hafa aðeins i kaupstöðum fasta sjódóma og heimila 

jafnframt, að leggja megi sveitir þær, er næstar liggja kaupstaðnum, undir sjó- 
dóminn þar. En auk þess þykir rjett að veita heimild til þess að setja með kon- 
unglegri tilskipun fasta sjódóma annarsstaðar, þar sem búast má við, að mál 
komi fyrir að jafnaði, sem heyri undir sjódóm.

Við 3. gr.
Ef sjómál kemur fyrir i þinghám, þar sem ekki er fastur sjódómur og 

ekki hafa verið lagðar undir sjódóm annarar þinghár, er ætlast til að hjeraðsdóm- 



arinn útnefni sjódómsmenn i þvi máli á sina ábyrgð, og mun ábyrgð sú nægileg 
trygging fyrir þvi, að tryggilega verði útnefnt. Álit aðila má ekki vera einhlitt, 
vegna þess að sjódómurinn á einnig sjálfstæðra hagsmuna hins opinbera að 
gæta, jafnvel gagnvart málsaðilum.

Við 4. gr.
Samkvæmt meginreglu islenskra laga um að dómarar skuli jafnan vinna 

eið áður en þeir taka til starfs sins, er hjer sett samsvarandi ákvæði um sjó- 
dómsmenn, þó svo að drengskaparheit kemur nú i stað eiðs, sbr. lög nr. 29, 11. 
júlí 1911. .

Við 5. gr.
Það þykir eðlilegt, að sjódómsmenn fái kaup fyrir störf sin, og fæðispen- 

inga og ferðakostnað, ef þeir eiga ekki heima þar sem sjódómur er háður.

Við 6. gr.
Hin sjerstaklegu varnarþingsákvæði, sem hjer eru sett, teljast fullnægja 

rjetti sækjanda án þess að ganga á rjett þess, sem sóttur er.

Viö 7. gr.
Það þykir ekki þörf á, að meðdómsmenn sjeu viðstaddir öll rjettar- 

höld, myndi oft baka málsaðilum töluverðan óþarfan kostnað (dagpeninga, 
ferðakostnað).

Við 8. gr.
Samkvæmt þessari grein verður rjettarfarið í sjómálum hjerumbil hið 

sama sem nú er. Þó hefir þótt rjettara að taka til hin einstöku ákvæði um 
gestarjettarfar, sem gilda eiga um sjómál, en heimfæra ekki gestarjettarfarið i 
heild sinni á sjómál, og þarf þá ekki að gera sjer grein fyrir hvort allar gestarjettar- 
reglurnar eigi við um sjómál. Auk gestarjettarreglnanna eru nokkur önnur af- 
brigði frá almennu rjettarfari, og miða þau að þvi að flýta fyrir sjómálum og 
tryggja heppileg málsúrslit. Það leiðir af sjálfu sjer, að þó gagnkröfur megi koma 
fram til skuldajafnaðar, þá verður ekki fenginn sjálfstæður dómur fyrir neinum 
hluta þeirrar kröfu án gagnsóknar. Af almennum rjettarfarsreglum, (sbr. tilskip- 
un 15. ág. 1832, 10. gr.) leiðir, að dómarinn á ótilkvaddur að leiðbeina, sjerstak- 
lega i því tilfelli, sem ræðir um i 2. hluta greinarinnar.

Við 9. gr.
Samkvæmt greininni má sjódómsinaður túlka, ef hann getur og vill, en 

honum ber engin skylda til þess.

Við 10. gr.
Þessi grein er i samræmi við ákvæðið i 8. gr., að reglan »óstefndur — 

ónefndur« skuli ekki gilda um sjómál, en gengur góðu feti framar.

Við 11. gr.
Um sjóferðaskýrslur eru engin ákvæði til i núgildandi lögum. Með 45. 



gr. siglingalagafrumvarpsins og þessari grein þessa frumvarps er bætt úr þessum 
skorti, og eru reglurnar að meslu leyti i samræmi við reglur þær, sem beitt hefir 
verið, sjerstaklega nú á seinni árum.

Við 12. gr.
Sjóferðaprófin eru nauðsynleg aðallega vegna 287. og 288. gr. hegningarlag- 

anna, en um þau eru engin bein ákvæði í núgildandi lógum. Akvæði það, sem 
hjer er stungið upp á, er í samræmi við gildandi lög um öll Norðurlönd.

, Við 13. gr.
Þá er það kemur í Ijós, að um brot á móti lögum er að ræða, á málið 

út af þvi annaðhvort undir sjódóm samkvæmt 1. gr. þessa frumvarps, og fer sjó- 
dómurinn þá með málið og dæmir það, eða það á undir almenna dómstóla, og 
á sjódómurinn þá að fá ákæruvaldinu málið til frekari meðferðar.

Við 14. gr.
Greinin tekur bæði til þess, að vanrækt er af ásettu ráði að gefa sjó- 

ferðaskýrslur, og til þess að það verður af afsakanlegum orsökum.

Við 15. gr.
Um áfrýjun sjódómsmála hefir ekki þólt ástæða til að vikja frá al- 

mennum lögum.

Við 16.
Ætlast er til þess, að frumvarp þelta, ef það verður að lögum, öðlist 

gildi samtimis siglingalagafrumvarpinu, ef það nær fram að ganga.


