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Útdráttur 
Ábyrgð farsala á farþegum og farangri í sjólflutningum 

Í þessari ritgerð er fjallað um ábyrgð farsala á farþegum og farangri samkvæmt V. 
kafla siglingalaga nr. 34/1985. Þar er m.a. að finna sérreglu um að ábyrgðin skuli 
yfirleitt takmörkuð við tilteknar hámarksfjárhæðir. Þetta byggir á Aþenusamningnum 
frá 1976 en fjárhæðinar sjálfar eru miðaðar við þágildandi siglingalög hinna 
Norðurlandanna. Með bókun við Aþenusaminginn árið 2002 voru 
takmörkunarfjárhæðir samningsins hækkaðar umtalsvert og hafa hinar 
Norðurlandaþjóðinnar m.a. breytt sínum siglingalögum til samræmis við það. Með 
lögum nr. 49/2015 var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 392/2009 
(Aþenureglugerðin) innleidd í íslenskan rétt en hún hefur m.a. að geyma 
takmörkunarfjárhæðir Aþenusamingsins frá 2002. Reglugerðin gildir þó aðeins um 
skip í millilandasiglingum og skip í innanlandssiglingum í flokki A og B, sbr. 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB. Ljóst er hins vegar að flest 
farþegaskip hér á landi eru í flokki C og D. Í reglugerðinni er aðildarríkjum þó veitt 
heimild til að láta hana einnig ná til slíkra skipa en vegna andstöðu Samtaka 
atvinnulífsins og Samtaka ferðaþjónustunnar var ákveðið á nýta ekki þá heimild. 
 Í ljósi framangreinds er markmið ritgerðarinnar að kanna hvort farþegar með 
skipum í flokki C og D njóti fullnægjandi réttarverndar. Þannig er í fyrsta lagi gerður  
samanburður á réttarstöðunni eftir því hvort hún fari eftir Aþenureglugerðinni eða 
öðrum ákvæðum V. kafla siglingalaganna. Í öðru lagi er réttarstaðan borin saman við 
það sem gildir í land- og loftflutningum. Þá er í þriðja lagi leitast við að kanna hvort 
umræddar hækkanir á takmörkunarfjárhæðum siglingalaganna muni leiða til verulegs 
kostnaðarauka fyrir viðkomandi útgerðir. Niðurstaða höfundar er sú að farþegar með 
skipum í flokki C og D njóti veikari réttarstöðu en gildir um skip í flokki A og B, sem 
og þegar miðað er við aðrar tegundir farþegaflutninga. Þá telur höfundur að sú 
vátryggingarskylda sem siglingalögin og Aþenureglugerðin bera með sér leiði til þess 
að umræddar hækkanir muni ekki fela í sér verulegan kostnaðarauka. 
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Abstract 
Carriers liability with respect to passengers and their luggage  

The primary subject of this thesis is the liability of carriers with respect to passengers 
and their luggage under chapter V of the Maritime Code no. 34/1985. The chapter 
provides that the liability should generally be limited to a specific amount. These 
provisions are based on the Athens Convention of 1976, but the liability limitations 
themselves are based on the maritime codes of the other Nordic countries in force at 
the time. The levels of liability limitations were increased considerably with an 
protocol to the Athens Convention in 2002, and the other Nordic countries have 
amended their legislation accordingly. Through legislation no. 49/2015 Iceland 
implemented the Regulation (EC) no. 392/2009 of the European Parliament and of the 
Council (Athens Regulation) that includes the increased liability limitation of the 
Athens Convention of 2002. However, the liability limitation only applies to 
international and domestic voyages in categories A and B, as provided for by 
European Counsel and Parliament Directive 2009/45/EC, but most passenger ships 
currently operated in Iceland belong to categories C and D. Under the Athens 
Regulation, member states can extend the increased liability limitation to categories C 
and D, but this has not been pursued in Iceland because of push-back from the 
Confederation of Icelandic Employers (SA) and the Icelandic Travel Industry 
Association. 
 In light of the above, this thesis will seek to assess whether passengers of ships 
in categories C and D enjoy sufficient legal protection. First, a comparison is made 
between the legal protection offered by the Athens Regulation and other provisions in 
chapter V of the Maritime Code. Second, a comparison is made with the legal 
protection offered by air and ground transport. Third, an assessment is made as to 
whether the increased level of liability limitation would result in a significant cost 
increase for carriers. The thesis concludes that passengers of ships in categories C and 
D enjoy a weaker legal protection than passengers on ships in categories A and B, as 
well as compared to other modes of transport. It also concludes that the compulsory 
insurance, provided for by the Maritime Code and the Athens Regulation, do not 
result in a significant increase in cost for carriers. 
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1. Inngangur 

Á síðustu áratugum hafa miklar tækninýjungar og margvísleg nýbreytni orðið á sviði 

samgangna og hvers konar flutningsstarfsemi, hvort sem um er að ræða innanlands 

eða á milli landa. Þrátt fyrir þessa öru framþróun gegna siglingar ennþá gríðarlega 

mikilvægu hlutverki og hafa sérstaklega mikla þýðingu fyrir íslendinga, líkt og 

atvinnulíf og viðskiptahættir hér á landi bera glögglega með sér. Þannig gerir 

landfræðileg staða Íslands það að verkum að efnahagur þjóðarinnar er að miklu leyti 

háður siglingum og sjómennsku, en farsæl fiskimið og vöruflutningar á sjó, til og frá 

landinu, hafa verið ein af grundvallarstoðum íslensks samfélags síðan búseta hófst hér 

á landi.1 Eðli máls samkvæmt er því mikilvægt að fyrir hendi sé skýr löggjöf sem snúi 

að öllum helstu þáttum sjóréttarins.  

 Hugtakið „sjóréttur“ hefur yfirleitt verið skilgreint sem samheiti yfir allar þær 

réttarreglur sem snúa sérstaklega að skipum og siglingum, þá einkum með tilliti til 

þeirra frávika frá þeim almennu réttarreglum, sem sérkenni siglinga hafa í för með 

sér.2 Þannig er um að ræða afmarkað réttarsvið, sem þó fellur ekki vel innan 

fræðikerfis lögfræðinnar, þar sem verkefni sjóréttarins eru að miklu leyti efnislega 

ósamstæð og afmarkast ekki beinlínis af lögfræðilegum einkennum. Fremur má segja 

að sjórétturinn taki til flestra réttarreglna á tilteknu athafnasviði.3 Þannig hefur 

sjórétturinn annars vegar að geyma reglur sem eru einkaréttarlegs eðlis, s.s. um farm- 

og farsamninga, og hins vegar reglur sem eru opinbers eðlis, s.s. um þjóðerni, 

skráningu og flokkun skipa. Þá getur sjórétturinn einnig snert á reglum alþjóðaréttar, 

s.s. varðandi siglingar á ófriðartímum. Það er því í raun mögulegt að skipta einstaka 

efnisþáttum sjóréttarins milli ólíkra sviða lögfræðinnar og finna hverju atriði þar 

viðeigandi stað.4 

 Þrátt fyrir að viðfangsefni sjóréttarins teygi sig að miklu leyti inn á önnur 

réttarsvið lögfræðinnar er oft um að ræða afbrigðilegar reglur sem kunna að víkja frá 

því sem almennt gildir og eru þannig sérkennandi á sviði sjóréttarins.5 Í því sambandi 

má einkum nefna að í rétti flestra siglingaþjóða hefur um langt skeið tíðkast að kveðið 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Páll Sigurðsson, „Hugleiðingar um endurskoðun siglingalaga“ (1982) 1 Úlfljótur 35, 72.  
2 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1987) 4 Úlfljótur 40, 325.; Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og 
Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 
2011) 23. 
3 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1987) 4 Úlfljótur 40, 326. 
4 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 5.; Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, 
Scandinavian Maritime Law: The Norwegian Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 23. 
5 Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 23. 
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sé á um rétt útgerðarmanns, sem eftir atvikum getur einnig verið farmflytjandi eða 

farsali, til að takmarka ábyrgð sína á ýmsum kröfum við tiltekna og fyrirfram ákveðna 

fjárhæð.6 Þessar reglur fela í sér undantekningu frá þeirri meginreglu 

skaðabótaréttarins að tjónþoli eigi að fá tjón sitt að fullu bætt og hafa löngum verið 

réttlættar með þeim rökum að siglingum fylgi sérstaklega mikil áhætta fyrir þann sem 

annast slíka flutninga.7 Þannig kynnu mikil óhöpp að hafa verulegar fjárhagslegar 

afleiðingar í för með sér fyrir útgerðarmann og gætu hugsanlega lamað starfsemi hans 

til frambúðar. Hefur því verið talið rétt að áhættunni af slíku tjóni skuli dreift á milli 

viðkomandi hagsmunaaðila með þessum hætti.8  

 Líkt og í rétti flestra annarra siglingaþjóða birtast reglur um takmörkun 

ábyrgðar víða í núgildandi siglingalögum nr. 34/1985.9 Sem dæmi má nefna reglur 

um svokallaða allsherjartakmörkun ábyrgðar útgerðarmanns í IX. kafla laganna, sem 

og reglur IV. kafla um takmörkun ábyrgðar farmflytjanda á farmi við tiltekna fjárhæð, 

þá miðað við einingafjölda eða þyngd. Þá er í V. kafla laganna einnig að finna ákvæði 

um takmörkun ábyrgðar farsala á tilteknum bótakröfum sem á hann kunna að falla í 

tengslum við flutning farþega og farangurs.  

Eins og áður segir hefur ein þýðingarmesta notkun skipa hér á landi verið til 

vöruflutninga og hafa því reglur um farmflutninga löngum verið þungamiðja íslensks 

sjóréttar.10 Af því tilefni hafa skrif fræðimanna á þessu sviði mikið beinst að slíkum 

flutningum og þá að miklu leyti snúið að álitaefnum tengdum ábyrgð farmflytjanda 

gagnvart farmeiganda. Minna hefur hins vegar farið fyrir fræðilegri umfjöllun um 

ábyrgð farsala á farþegum og farangri, þ. á m. þeim reglum sem þar koma fyrir um 

takmörkun ábyrgðar.  

 Hér á landi er nokkuð um skip sem sinna farþegaflutningum í 

áætlunarsiglingum innanlands og má í því sambandi t.d. nefna skipin Herjólf, sem 

siglir á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar og/eða Þorlákshafnar og Baldur sem 

siglir yfir Breiðafjörð, frá Stykkishólmi til Brjánslækjar, með viðkomu í Flatey. 

Einnig hefur á undanförnum árum orðið gríðarleg aukning á því að fyrirtæki á sviði 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Jón Finnbjörnsson „Tveir dómar um takmörkun ábyrgðar farmflytjanda“ (1995) 3 Tímarit 
lögfræðinga 45, 205. 
7 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 38, 597. 
8 Páll Sigurðsson, Lagaþættir III - Greinar af ýmsum réttarsviðum (Háskólaútgáfan 1994) 117.; Thor 
Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 187.  
9 Hér eftir „siglingalög“ eða „sigll.“ 
10 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 9. 
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ferðaþjónustu bjóði upp á skoðunarsiglingar við strendur Íslands.11 Þannig má nefna 

að alls voru 63 farþegaskip skráð í íslenska skipaskrá árið 2015 en til samanburðar 

voru aðeins 32 slík skip skráð árið 2005.12  

 Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er því að gera ítarlega grein fyrir þeim 

réttarreglum sem hér á landi gilda um ábyrgð farsala á farþegum og farangri 

samkvæmt V. kafla siglingalaganna. Mikilvægt er þó að hafa í huga að almennar 

reglur skaðabótaréttarins kunna að koma þessum ákvæðum til fyllingar og verður því 

að hafa þær til hliðsjónar eftir því sem við getur átt.13 Það má segja að ákvæði V. 

kafla laganna hafi einkum að geyma tvennskonar frávik frá almennum reglum 

skaðabótaréttarins og teljast því sérkennandi á sviði sjóréttarins. Annars vegar er um 

að ræða reglur sem snúa að bótagrundvellinum og hins vegar þar sem fjallað er um 

fyrrgreinda ábyrgðartakmörkun farsala á tilteknum bótakröfum sem á hann kunna að 

falla. Í ritgerðinni verður báðum þessum atriðum gerð ítarleg skil en þungamiðja 

hennar snýr þó einkum að hinu síðarnefnda, þ.e. takmörkun ábyrgðar farsala, enda í 

mörg horn að líta hvað þessar reglur varðar. Áður en lengra er haldið við að skýra og 

afmarka þær rannsóknarspurningar, sem höfundur hyggst leitast við að svara í 

ritgerðinni er nauðsynlegt að gera lauslega grein fyrir þeirri réttarstöðu sem nú er uppi 

hvað ábyrgð farsala á farþegum og farangri varðar. Þess skal þó getið að nánar verður 

vikið að neðangreindum atriðum í meginmáli ritgerðarinnar og þeim gerð ítarlegri 

skil.  

 Þannig skal nefnt að ákvæði V. kafla siglingalaganna byggja að miklu leyti á 

svonefndum Aþenusamningi um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó frá 1974 (e. 

Athens Convention relating to the Carriage of Passangers and their Luggage by Sea) 

með þeim breytingum sem gerðar voru á honum með bókun árið 1976.14 Þrátt fyrir að 

byggt hafi verið á reglum samningsins hefur Ísland hins vegar ekki gerst aðili að 

honum, né síðari bókunum við hann. Ástæðu þess mátti upphaflega rekja til þeirra 

aðstæðna að í sáttmálanum var kveðið á um allt of lágar takmörkunarfjárhæðir sem 

engan veginn þóttu fullnægjandi. Tóku því margar siglingaþjóðir, þar á meðal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hringbraut, „Hvalaskoðun tvöfaldast á 5 árum“ (Hringbraut, 26. mars 2015) 
<http://www.hringbraut.is/heilsa/hvalaskodun-tvofaldast-a-5-arum> skoðað 18. janúar 2016. 
12 Samgöngustofa, „Skrá yfir íslensk skip og báta 2005“ 
<http://www.samgongustofa.is/media/siglingar/skip/Skipaskra-2005.pdf> skoðað 23. janúar 2016; 
Samgöngustofa „Skrá yfir íslensk skip og báta 2015“ 
<http://www.samgongustofa.is/media/siglingar/skip/Skra-yfir-islensk-skip-og-bata-2015--vefskra---
minnkud.pdf> skoðað 23. janúar 2016. 
13 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull,  Sjóréttur (óútgefið handrit). 
14 Hér eftir „Aþenusamningurinn“ eða „samningurinn“ 



! 4!

íslendingar, til þess ráðs að breyta lagaákvæðum sínum um farþegaflutninga til 

samræmis við meginatriði sáttmálans, án þess þó að taka upp þær 

takmörkunarfjárhæðir sem þar var kveðið á um. Við setningu núgildandi siglingalaga 

var því fremur farin sú leið að fylgja fordæmi hinna Norðurlandanna hvað þessar 

takmörkunarfjárhæðir varðar.15 Þannig má sem dæmi nefna að takmörkunarfjárhæðin 

fyrir ábyrgð farsala vegna lífs- og líkamstjóns hvers farþega var, samkvæmt 1. mgr. 

141. gr. siglingalaganna, ákveðin 100.000 SDR á meðan í Aþenusamningnum, þ.e. 

bókuninni frá 1976, var takmörkunarfjárhæðin vegna slíks tjóns miðuð við 46.666 

SDR.16  

 Með bókun við Aþenusamninginn árið 1990 var framangreind 

takmörkunarfjárhæð samningsins hækkuð í 175.000 SDR en hún náði ekki fylgi 

meðal siglingaþjóða þar sem hún þótti einnig of lág til að farþegar myndu njóta 

fullnægjandi réttarverndar. Þá var önnur bókun gerð við samninginn árið 2002 þar 

sem takmörkunarfjárhæðin var aftur hækkuð og gat hún þá hæst orðið 400.000 SDR 

fyrir hvern farþega að vissum skilyrðum uppfylltum.17 Þrátt fyrir að fyrrgreindar 

bókanir frá 1990 og 2002 hafi ekki ennþá öðlast gildi skal þess getið að bæði 

Danmörk og Noregur hafa gerst aðilar að þeirri síðarnefndu, þ.e. frá 2002, og hafa því 

uppfært viðkomandi takmörkunarfjárhæðir í siglingalögum sínum til samræmis við 

efni hennar. Íslendingar hafa hins vegar ekki fylgt þessu fordæmi og eru 

takmörkunarfjárhæðir íslensku siglingalaganna því enn þær sömu og þegar lögin tóku 

gildi árið 1985.18  

 Með lögum nr. 49/2015 var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

392/2009 frá 23. apríl 2009 um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við 

farþegaflutninga á sjó, innleidd í íslenskan rétt og nýtt ákvæði 136. gr. a sett í 

siglingalögin þar sem vísað er til efnis reglugerðarinnar.19 Með innleiðingu 

reglugerðarinnar eru m.a. tekin upp í íslenskan rétt stór hluti ákvæða 

Aþenusamningsins eins og honum var breytt með fyrrgreindri bókun frá 2002, þ. á m. 

hvað takmörkunarfjárhæðir samningsins varðar. Til viðbótar þeim ákvæðum hefur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1034. 
16 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
17 Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 462. 
18 Comité Maritime International, „Status of ratifications to Maritime Conventions“, (Comité Maritime 
International 2014) <http://comitemaritime.org/Uploads/Publications/CMI_YBK_Part_III.pdf> skoðað 
26. janúar 2016. 
19 Hér eftir „Aþenureglugerðin“ eða „reglugerðin“. 
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reglugerðin einnig að geyma ýmis önnur ákvæði sem ætlað er að styrkja stöðu farþega 

við sjóslys.20  

Í 2. gr. reglugerðarinnar er gildissvið hennar afmarkað en þar kemur fram að 

hún gildi aðeins um „hvers konar flutning á farþegum og farangri milli landa og um 

innanlandsflutninga um borð í skipum í flokki A og B, sbr. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB um öryggiskröfur og staðla fyrir farþegaskip 

sem innleidd hefur verið hér á landi sem reglugerð nr. 666/2001.“ Þannig er 

farþegaskipum skipt í A, B, C og D flokk eftir því á hvaða hafsvæðum þau hafa 

heimild til að starfa en Samgöngustofa annast þessa flokkun hér á landi. Þess skal hins 

vegar getið að stærstur hluti þeirra farþegaskipa sem stunda innanlandssiglingar hér á 

landi eru í flokki C og D og því gilda ákvæði reglugerðarinnar að meginreglu ekki um 

slík skip.21  

 Þrátt fyrir að gildissvið reglugerðarinnar nái aðeins til þeirra skipa sem stunda 

farþegaflutninga innanlands og eru í flokki A og B er í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar 

að finna heimild til handa aðildarríkjum að láta hana einnig ná til annarra 

farþegaskipa, m.a. þeirra sem eru í flokki C og D. Í athugasemdum með frumvarpi til 

breytingalaga nr. 49/2015 kemur m.a. fram að í drögum að því frumvarpi sem kynnt 

var almenningi og hagsmunaaðilum, hafi verið lögð til sú leið að neyta þessarar 

heimildar, og samræma þannig takmörkunarfjárhæðir útgerða skipa í C og D flokki 

við þær sem fram koma í reglugerðinni. Sambærileg nálgun hafði m.a. verið farin við 

innleiðingu hennar í Noregi og við framkvæmd hennar í Danmörku. Þessar áætlanir 

mættu hins vegar andstöðu Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka atvinnulífsins sem 

töldu þá hækkun á takmörkunarfjárhæðunum, sem innleiðing reglugerðarinnar myndi 

hafa í för með sér, vera of mikla auk þess sem nauðsynlegt væri að taka tillit til 

mismunandi tegunda og verkefna skipa. Við lagasetninguna var ákveðið var að taka 

tillit til þessara sjónarmiða og neyta því ekki heimildarákvæðis 2. mgr. 2. gr. 

reglugerðarinnar.22   

 Af ofangreindu má ráða að þegar umræddar breytingar munu taka gildi 

gagnvart skipum í flokki A frá 30. desember 2016 og gagnvart skipum í flokki B frá 

30. desember 2018,23 muni í raun vera um að ræða tvíþætt fyrirkomulag hvað ábyrgð 

farsala á farþegum og farangri varðar. Eins og áður segir er hins vegar stærstur hluti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.1. 
21 sama heimild kafli 4.2. 
22 sama heimild kafli 4.1. 
23 sama heimild kafli 2.2. 



! 6!

farþegaskipa hér á landi í flokki C og D og munu því takmörkunarfjárhæðir 

siglingalaganna, sem hafa staðið óbreyttar frá árinu 1985, gilda áfram um nær alla 

farþegaflutninga sem fram fara hér á landi.  

 Í ljósi framangreinds verður í ritgerðinni einkum lagt upp með þríþætta 

rannsókn með það undirliggjandi markmið að kanna hvort ábyrgðarreglur V. kafla 

siglingalaganna veiti viðkomandi farþegum fullnægjandi og jafna réttarvernd miðað 

við það sem tilefni er til. Þannig verður í fyrsta lagi leitast við að gera ítarlega grein 

fyrir inntaki þeirra reglna sem gilda um ábyrgð farsala á farþegum og farangri 

samkvæmt V. kafla siglingalaganna. Þá verður gerður innbyrðis samanburður á 

réttarstöðu farþega eftir því hvort ábyrgð farsala fari eftir 136. gr. a 

(Aþenureglugerðinni) eða öðrum ákvæðum V. kafla siglingalaganna.  

 Í öðru lagi verður leitast við að setja ábyrgðarreglur V. kafla siglingalaganna í 

samhengi við þær ábyrgðarreglur sem gilda um annars konar farþegaflutninga en á 

sjó, einkum í land- og loftflutningum. Verður þannig reynt að draga fram raunhæfa 

mynd af því hvort viðkomandi reglur siglingalaganna séu í samræmi við það sem 

almennt tíðkast á öðrum sviðum samgöngu- og flutningaréttarins.  

Þá verða í þriðja og síðasta lagi kannaðir möguleikar farsala á að afla sér 

aukinnar vátryggingaverndar vegna bótaskylds tjóns sem verður á farþegum og/eða 

farangri. Eins og áður kom fram lögðust Samtök atvinnulífsins og Samtök 

ferðaþjónustunnar gegn því að gildissvið Aþenureglugerðarinnar næði einnig yfir 

farþegaskip í innanlandssiglingum sem eru í flokki C og D þar sem samtökin töldu 

hækkunina á takmörkunarfjárhæðum samkvæmt reglugerðinni vera of háa. Í þessum 

þætti ritgerðarinnar verður því leitast við að kanna hvort þau sjónarmið eigi við rök að 

styðjast eða hvort farsala sé mögulegt að afla sér aukinnar vátryggingaverndar vegna 

þeirra hækkana sem Aþenureglugerðin felur í sér án verulegs kostnaðar.24  

 Áður en umfjöllun ritgerðarinnar verður afmörkuð að fyrrgreindum 

rannsóknarþáttum verður fyrst fjallað um ýmis almenn atriði sem mikilvægt er að 

skýra og hafa til hliðsjónar í tengslum við þetta viðfangsefni. Þannig verður í 2. kafla 

ritgerðarinnar farið yfir sögulega þróun þeirra réttarreglna sem gilt hafa hér á landi um 

flutning farþega og farangurs á sjó, en þær réttarreglur hafa tekið nokkuð tíðum 

breytingum frá því að menn skipuðu fyrst lagaumgjörð í kringum siglingar og 

siglingamálefni hér á landi. Í 3. kafla ritgerðarinnar verður leitast við að skilgreina og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 4.1. 
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afmarka helstu hugtök siglingalaganna sem koma til með að vera mikið notuð í 

eftirfarandi umfjöllun, s.s. „farsamningur“ „farsali“, „farþegi“, „farangur“ og 

„handfarangur“. Þá er einnig mikilvægt að skilgreina þessi hugtök þar sem þau hafa 

áhrif á gildissvið þeirra bótareglna sem er að finna í V. kafla siglingalaganna. Þá 

verður í 4. kafla farið lauslega yfir helstu réttindi og skyldur sem hvíla á bæði farsala 

og farþegum í sjóflutningum eftir því sem við getur átt.  

 Í 5. kafla ritgerðarinnar verður umfjöllunin afmörkuð við þær réttarreglur sem 

nú gilda um ábyrgð farsala á farþegum og farangri og vikið ítarlega að inntaki þeirra 

ákvæða V. kafla siglingalaganna sem máli kunna að skipta. Þannig verður farið 

ítarlega yfir réttarstöðu aðila eftir því hvort ábyrgð farsala fari eftir 136. gr. a annars 

vegar eða öðrum ábyrðarreglum laganna hins vegar. Umfjöllunin mun þá beinast jafnt 

að þeim aðstæðum þegar farþegi verður fyrir lífs- eða líkamstjóni meðan á ferð 

stendur, sem og þegar seinkunn á brottför og/eða komu á áfangastað veldur honum 

fjárhagslegu tjóni. Þá verður einnig gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um ábyrgð 

farsala á farangri og handfarangri meðan á ferð stendur. Auk framangreindra atriða 

verður sérstaklega fjallað um reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

1177/2010 um réttindi farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum vatnaleiðum sem 

innleidd hefur verið hér á landi. Þar er m.a. að finna ýmis nýmæli um réttindi farþega, 

s.s. varðandi rétt þeirra til endurgreiðslu fargjaldsins og eftir atvikum tiltekinna 

skaðabóta þegar aflýsing eða seinkun verður á viðkomandi ferð. Í 6. og 7. kafla verður 

viðfangsefnið afmarkað nánar að hinum sérstaka hluta ritgerðarinnar og lögð áhersla á 

að kanna núgildandi fyrirkomulag út frá fyrrgreindum rannsóknarþáttum. Þannig 

verður leitast við að undirbyggja niðurstöður höfundar sem að lokum verða dregnar 

saman í 8. kafla ritgerðarinnar. 
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2. Ábyrgð farsala á farþegum og farangri í sögulegu samhengi 

2.1. Aðdragandi fyrstu íslensku siglingalaganna 

Eitt helsta einkenni norrænnar löggjafar á sviði siglinga og siglingamála er sú öfluga 

samvinna sem lengi hefur tíðkast meðal Norðurlandaþjóðanna við undirbúningsvinnu 

slíkrar lagasetningar. Þannig var fyrst árið 1883 komið á sérstakri samnorrænni nefnd 

sem hafði það hlutverk að vinna að undirbúningi nýrra og samræmdra siglingalaga 

meðal Norðurlandanna. Þær þjóðir sem höfðu aðkomu að því samstarfi voru þó 

einkum Danir, Norðmenn og Svíar.25 Árangur af starfi nefndarinnar birtist í fyrstu 

samnorrænu siglingalögunum sem lögtekin voru í Svíþjóð 12. júní 1891, í Danmörku 

1. apríl 1892 og í Noregi 20. júlí 1893.26 Um var að ræða bæði viðamikla og vandaða 

löggjöf á sviði siglinga og siglingamála enda kom fjöldi merkra fræðimanna á sviði 

sjóréttarins að undirbúningi hennar, sem og aðrir sérfróðir fulltrúar helstu 

hagsmunasamtaka á viðskiptasviði eða í siglingastarfsemi. Á þessum tíma þótti ekki 

algengt að svo virk samvinna væri á meðal Norðurlandanna, þegar kemur að 

undirbúningi lagasetningar, og hefur þetta samstarf því verið talið einn merkasti 

áfanginn á sviði slíkrar samvinnu um löggjafarmálefni.27  

 Þrátt fyrir að íslendingar hafi ekki tekið þátt fyrrgreindu samstarfi leið ekki að 

löngu þar til farið að huga að setningu íslenskra siglingalaga, enda voru landsmenn þá 

þegar farnir að taka virkan þátt í siglingum.28 Fram að þessum tíma mátti þó finna 

nokkur ákvæði um siglingar og siglingamálefni í íslenskri löggjöf. Þannig var á 

lýðveldistímanum að finna fáein ákvæði um siglingar í Konungsbók Grágásar og síðar 

í Farmannalögum Jónsbókar. Farmannalögin þóttu hins vegar engan veginn 

fullnægjandi eftir að siglingastarfsemi tók að þróast hér á landi og var því talið 

nauðsynlegt að hér yrði komið á nýrri og heildstæðri löggjöf á þessu sviði.29 Það fór 

svo að með lögum nr. 63/1913 voru Farmannalögin afnumin og fyrstu heildstæðu 

íslensku siglingalögin litu dagsins ljós.30 Ári síðar gengu lögin í gegnum talsverðar 

breytingar og voru gefin út að nýju sem siglingalög nr. 56/1914. Þess skal getið að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1014. 
26 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 12. 
27 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1014. 
28 sama heimild 1014-1015. 
29 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 12-13. 
30 Siglingalög, nr. 63/1913. Stjtíð 1913. A-deild, 131. 
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lögin voru að nær öllu leyti samin að fyrirmynd norrænu siglingalaganna og ákvæðin í 

raun bein þýðing samsvarandi ákvæða dönsku siglingalaganna.31  

2.2. Siglingalög nr. 56/1914  

Með siglingalögum nr. 56/1914 voru innleidd í íslenska siglingalöggjöf ýmis nýmæli, 

þ. á m. um flutning á farþegum og farangri. Í þágildandi norrænum siglingalögum 

hafði verði farin sú leið að skipa þessum ákvæðum í einn heildstæðan kafla ásamt 

ákvæðum um farmflutninga og var því sama fyrirkomulag lagt til grundvallar við 

setningu laganna hér á landi.32 Í VI. kapítula laganna var þannig að finna ákvæði um 

bæði farmsamninga og farsamninga en mikill meirihluti þeirra ákvæða snéri aðeins að 

hinu fyrrnefnda, þ.e. farmsamningum. Þannig var aðeins fjallað um farsamninga í 

fáeinum ákvæðum kapítulans (174 - 178. gr.) og því augljóslega ekki tekið á öllum 

þáttum slíkra lögskipta.33 Í lögunum var m.a. ekki að finna sérstök ákvæði um ábyrgð 

farsala á farþegum í slíkum flutningum, hvort sem er vegna lífs- og líkamstjóns, eða 

hvers konar tjóns af völdum seinkunnar. Hins vegar var í 177. gr. laganna að finna 

sérstakt ákvæði um ábyrgð farsala á nánar tilgreindum farangri. Um ábyrgðina var þó 

aðeins vísað til annarra ákvæða kapítulans er vörðuðu ábyrgð farmflytjanda vegna 

tjóns á farmi og sagði þar eftirfarandi: 

Það, sem fyrir er mælt í þessum kapítula um skaðabætur fyrir týnt góss 
eða skemt, nær og til ábyrgðar á því góssi, sem farþegar hafa með sjer 
og fengið er skipstjóra í hendur eð þeim manni, sem settur er til að veita 
viðtöku góssi manna.34  

 Skilyrði þess að ákvæðið gæti átt við var því að farangurinn hefði týnst eða 

skemmst, eftir að hafa sérstaklega verið afhendur skipstjóra til vörslu, eða öðrum 

manni sem falið hafði verið það hlutverk að taka við slíkum varningi. Það má því 

gagnálykta að ákvæðið hafi ekki átt við um þann farangur sem farþegi hafði áfram í 

sinni vörslu á meðan ferð stóð. Ef tjón á farangri átti hins vegar undir fyrrnefnda 177. 

gr. þurfti, eins og áður segir, að horfa til þeirra ákvæða er giltu um ábyrgð 

farmflytjanda á farmi skips en meginregluna um slíka ábyrgð var að finna í 147. gr. 

laganna. Þar kom fram að farmflytjandi ábyrgðist allar skemmdir á farminum, sem og 

ef hann hafði minnkað, frá því að honum var tekið á skip og þar til hann var kominn 

aftur í hendur viðtakanda, nema líkur hefðu verið leiddar að því, að skemmdin eða 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1015.; Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 13. 
32 sama heimild 1034. 
33 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 119. 
34 Siglingalög, nr. 56/1914, Stjtíð 1914. A-deild, 111. 
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rýrnunin hafði stafað af sjóslysi, hernámi eða öðru óhappi, sem skipstjóri eða 

skipshöfn mátti ekki við gera.35 Þannig fól ákvæðið í sér að það hvíldi á farþega að 

sanna að farangurinn hefði skemmst á meðan hann var í umsjá farsala. Ef slík sönnun 

tókst var það síðan lagt á farsala að sanna að farangurinn hefði annað hvort skemmst 

áður en hann tók við honum eða af ástæðum sem hann bæri ekki ábyrgð á.36 Í 

skaðabótarétti hefur þessi regla um bótagrundvöllinn verið nefnd sakarlíkindaregla en 

nánar verður vikið að inntaki hennar síðar.  

 Eins og áður segir var í lögunum ekki að finna nokkuð ákvæði þar sem vikið 

var að ábyrgð farsala vegna annars konar tjóns sem farþegi gat orðið fyrir, s.s. lífs- og 

líkamstjóns eða vegna seinkunnar. Þá var heldur ekki að finna ákvæði um ábyrgð 

vegna tjóns á farangri, sem þó átti ekki undir fyrrgreinda 177. gr. laganna, þ.e. sem 

ekki hafði verið afhentur farsala til varðveislu. Það má því álykta að í slíkum tilvikum 

hafi almennar reglur skaðabótaréttarins komið til fyllingar og verið lagðar til 

grundvallar um ábyrgðina. Það skal þó nefnt að með lögunum voru innleidd í 

íslenskan rétt almenn ákvæði um takmörkun ábyrgðar útgerðarmanns en þær reglur 

gátu eftir atvikum komið til skoðunar þegar reyndi á fyrrgreinda ábyrgð farsala. 

Þessar reglur byggðu á svonefndri aðfararreglu, sem ríkjandi var í þýskum og 

norrænum rétti. Segja má að á þessum tíma hafi því þrennskonar takmörkunarkerfi 

verið við lýði meðal helstu siglingaþjóða vesturlanda og þótti það ósamræmi heldur 

óheppilegt.37  

 Samkvæmt aðfararreglunni ábyrgðist útgerðarmaður ýmsar kröfur einungis 

með tilteknum eignum sínum, venjulega skipi og farmgjaldi. Þannig var ekki 

mögulegt að ganga að öðrum eignum hans til fullnustu slíkum kröfum. Rökin að baki 

þessari reglu voru einkum þau að útgerðarmaður ætti ekki að þurfa að leggja fleiri 

eignir sínar í hættu, vegna þessara krafna, en þær sem hann sjálfur hafði lagt í hættu á 

sjónum, þ.e. skipið og farmgjaldið.38 Til uppbótar fyrir þessa takmörkun var 

viðkomandi kröfuhöfum hins vegar veittur betri réttur en aðrir lánardrottnar 

útgerðarmannsins höfðu til þeirra eigna sem ábyrgst var með, þ.e. slíkur kröfuhafi 

fékk sérstaklega háan veðrétt í þeim sem gekk að meginreglu framar öðrum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Siglingalög nr. 56/1914, Stjtíð 1914. A-deild, 111. 
36 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 93. 
37 Páll Sigurðsson, Lagaþættir III - Greinar af ýmsum réttarsviðum (Háskólaútgáfan 1994) 117. 
38 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 32. 
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veðréttindum, og nefndust slík veðréttindi sjóveð. Þess ber að geta að reglur um 

sjóveð gilda enn hér á landi samkvæmt núgildandi siglingalögum nr. 34/1985.39 

 Meginreglan um ábyrgð útgerðarmanns kom fram í 1. mgr. 12. gr. laganna og 

var þannig að, ef ekki væri mælt fyrir um annað í lögunum, bæri útgerðarmaður, með 

öllum eignum sínum, ábyrgð á þeim skuldbindingum sem hann hafði stofnað til 

sjálfur eða aðrir fyrir hans hönd.40 Í samræmi við efni fyrrgreindrar aðfararreglu var 

þó í lögunum kveðið á um tilteknar undantekningar frá þessari meginreglu. Þannig 

kom m.a fram í 13. gr. laganna að ábyrgð útgerðarmanns væri takmörkuð með skipi 

og farmgjaldi á hvers konar bótakröfum vegna tjóns sem hlotist hafði af svikum, 

hirðuleysi eða gáleysi skipstjóra eða skipverja við skyldustörf þeirra. Þá var einnig 

tiltekið að reglan næði yfir þá sem ráðnir hefðu verið til að vinna í skipsins þarfir, þótt 

þeir teldust ekki skipverjar.41 Þannig gátu umræddar reglur um takmörkun ábyrgðar 

útgerðarmanns, að öðrum skilyrðum uppfylltum, átt jafnt við um bótakröfur vegna 

tjóns á farangri, sem áttu undir fyrrgreinda 177. gr. laganna, sem og aðrar bótakröfur 

sem stofnast hafði til á grundvelli almennra reglna skaðabótaréttarins.42 

2.3. Siglingalög nr. 66/1963 

Þrátt fyrir mikla þróun í siglingastarfsemi og siglingatækni stóð meginhluti íslensku 

siglingalaganna frá 1914 í sinni upprunalegu mynd allt til ársins 1963. Þá voru hins 

vegar gerðar umfangsmiklar breytingar á lögunum og þau gefin út að nýju sem 

siglingalög nr. 66/1963.43 Eitt helsta markmiðið að baki þessari endurskoðun var m.a. 

að samræma siglingalögin ýmsum alþjóðasáttmálum á sviði siglinga, án þess að 

íslenska ríkið gerðist þó aðili að þeim. Þá var við endurskoðunina einnig leitast við að 

samræma lögin þeim breytingum sem þegar höfðu verið gerðar á norrænu 

siglingalögunum fram til þessa tíma og voru þau því lögð til grundvallar í öllum 

meginatriðum, þá sérstaklega er varðaði flutningasamninga, takmörkun ábyrgðar 

útgerðarmanns og sjóveð.44  

 Líkt og í eldri siglingalögum nr. 56/1914 var ákvæðum um flutning farþega og 

farangurs skipað saman í kafla með reglum um farmflutninga. Þannig bar V. kafli 

laganna fyrirsögnina „Um flutningasamninga“ en hann var þó talsvert viðameiri en í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Alþt. 1962, A-deild, 421. 
40 Siglingalög nr. 56/1914, Stjtíð 1914-1915. A-deild, 133. 
41 sama heimild 133. 
42 Ólafur Lárusson, Sjóréttur (Hlaðbúð 1951) 34. 
43 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1015. 
44 sama heimild 1017; Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1982) 2 Tímarit lögfræðinga 32, 55.  
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eldri lögunum og þar mátti finna ýmis nýmæli. Þrátt fyrir að meginhluti kaflans hafi 

þannig áfram snúið að farmsamningum hafði ákvæðum um farsamninga (149. - 162. 

gr.) fjölgað nokkuð og var m.a. kveðið á um helstu skyldur farsala og farþega, sem og 

þær heimildir sem þessir aðilar áttu ef vanefndir kynnu að verða. Þá var einnig að 

finna nokkur nýmæli er vörðuðu ábyrgð farsala á farþegum og farangri.45 Þess skal þó 

getið að í þeim ákvæðum sem fjölluðu um farsamninga var að miklu leyti vísað til 

reglna um farmsamninga.46 Þá var einnig heimilt að víkja frá flestum þessum 

ákvæðum með samningi en þannig kunnu í farseðli að vera skráðir farskilmálar þar 

sem farsali hafði m.a. áskilið sér undanþágu bótaábyrgðar vegna tiltekinna atvika eða 

aðstæðna.47 

 Í 151. gr. laganna var að finna nýmæli um ábyrgð farsala vegna lífs- og 

líkamstjóns farþega. Þannig var ábyrgðartímabilið afmarkað í 1. mgr. og tiltekið að 

frá því að farþegi væri kominn á skip, og þar til ferð hans á skipi væri lokið, bæri 

farsala að annast öryggi hans og gæta hag hans. Nánar var kveðið á um grundvöll 

ábyrgðarinnar í 2. mgr. en þar kom fram að farsali væri bótaskyldur vegna lífs- og 

líkamstjóns farþega ef atvikið bæri að á meðan á ferð stæði og ætla mætti að tjónið 

hafi stafað af yfirsjónum eða vanrækslu farsala sjálfs eða manns, sem hann bæri 

ábyrgð á.48 Ábyrgð farsala vegna lífs- og líkamstjóns var því í samræmi við almennar 

reglur, þ.e. tjónþoli bæri sönnunarbyrði fyrir því að um saknæma háttsemi hafi verið 

að ræða af hálfu farsala eða annars manns sem hann bæri ábyrgð á.49  

 Um ábyrgð farsala á farangi var kveðið í 152. og 153. gr. laganna og giltu þá 

mismunandi reglur eftir því hvort farangurinn hafði verið falin farsala til varðveislu 

eða ekki. Í 152. gr. var fjallað um réttarstöðuna ef farangur hafði verið afhentur 

farsala til varðveislu og var þá, líkt og í eldri lögum, vísað til viðeigandi ákvæða 

laganna um ábyrgð farmflytjanda vegna tjóns á farmi.50 Meginreglan um slíka ábyrgð 

kom fram í 99. gr. laganna en hún var í grunninn sú sama og áður þrátt fyrir nokkuð 

breytt orðalag. Var ábyrgð farasala á slíkum farangri þannig ennþá á grundvelli 

sakarlíkindareglunnar.51 Ef farmur hafði hins vegar ekki verið falinn farsala 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1982) 2 Tímarit lögfræðinga 32, 67. 
46 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 229. 
47 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1982) 2 Tímarit lögfræðinga 32, 67. 
48 Siglingalög, nr. 66/1963, Stjtíð 1963. A-deild, 326. 
49 Alþt. 1962, A-deild, 418. 
50 Siglingalög, nr. 66/1963, Stjtíð 1963. A-deild, 326-327. 
51 sama heimild 319. 
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sérstaklega til varðveislu giltu ákvæði 153. gr. um ábyrgðina. Samkvæmt 1. mgr. bar 

farsala þá aðeins að greiða farþega bætur vegna tjóns á slíkum farangri ef álíta mátti 

að tjónið hafði stafað af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs eða manna, sem hann 

bæri ábyrgð á.52 Líkt og í sambandi við lífs- og líkamstjón var því um að ræða ábyrgð 

á grundvelli almennu skaðabótareglunnar (sakarreglunnar). Í 3. mgr. sömu greinar var 

tiltekið að þetta ætti þó ekki við um peninga, verðbréf eða dýrgripi.53  

 Hvort sem viðkomandi farangur, sem orðið hafði fyrir tjóni, var talinn eiga 

undir 152. eða 153. gr. var farsala heimilt að áskilja sér undanþágu ábyrgðar í 

samræmi við efni 2. mgr. 103. gr. laganna. Þannig gat farsali undanþegið sig ábyrgð á 

tjóni sem stafaði af yfirsjónum eða vanrækslu við stjórntök skips, eða meðferð þess, 

ef telja mátti það til sakar skipstjóra, skipshafnar, hafnsögumanns eða annarra manna, 

sem í þágu skips unnu. Þá var farsala einnig heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á 

brunatjóni, sem ekki stafaði af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs.54 Raunar var 

tiltekið í 2. mgr. 153. gr., þ.e. þegar farangur hafði ekki verið afhentur farsala til 

varðveislu, að slík undanþága ábyrgðar ætti við jafnvel þó farsali hafði ekki gert 

sérstakan fyrirvara um að svo skyldi vera.55  

 Þegar fyrrgreindar ábyrgðarreglur V. kafla siglingalaganna komu til skoðunar 

þurfti eftir atvikum, líkt og í tíð eldri siglingalaga, að taka tillit til almennra ákvæða 

um ábyrgð útgerðarmanns, þ. á m. varðandi rétt hans til að takmarka ábyrgð sína á 

vissum fjárkröfum. Eins og fram hefur komið hafði það reynst óheppilegt að ekki 

giltu samræmdar reglur um þetta efni á alþjóðavísu og var af því tilefni gerð 

alþjóðasamþykkt í Brussel 25. ágúst 1924 í þeim tilgangi að samræma þessar reglur á 

alþjóðavísu. Efni samþykktarinnar byggði þá á eins konar málamiðlun milli þeirra 

mismunandi reglna sem uppi höfðu verið. Þrátt fyrir að hinar Norðurlandaþjóðirnar 

hafi skömmu síðar fullgilt samþykktina og breytt siglingalögum sínum í samræmi við 

efni hennar, gerðu íslendingar það hins vegar ekki fyrr en með IX. kafla 

siglingalaganna nr. 66/1963.56 Þessi breyting fól einkum í sér eftirfarandi atriði: 

Í fyrsta lagi var ákveðið í samræmi við ensku regluna, að ábyrgð 
útgerðarmanna á sjókröfum skyldi verða persónuleg og með öllum 
eignum. Þar með var felld niður hins þýska og norræna regla um, að 
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52 Siglingalög, nr. 66/1963, Stjtíð 1963. A-deild, 326.; Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1982) 2 
Tímarit lögfræðinga 32, 67-68.  
53 Siglingalög, nr. 66/1963, Stjtíð 1963. A-deild, 327. 
54 sama heimild 326.  
55 sama heimild 327. 
56 Páll Sigurðsson, Lagaþættir III - Greinar af ýmsum réttarsviðum (Háskólaútgáfan 1994) 117. 
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ekki væri unnt að gera aðför í öðrum eignum útgerðarmanna en skipi og 
farmgjaldi. Í öðru lagi var þýsk löggjöf aðallega lögð til grundvallar 
því, hvaða kröfur skyldu teljast til sjókrafna og sæta takmarkaðri 
ábyrgð. Í þriðja lagi var svo samþykkt tvískipting á takmörkun 
ábyrgðar, sem bar með sér einkenni óheppilegrar málamiðlunar. Var 
útgerðinni heimilað, þegar sjókröfur voru sóttar á hendur honum, að 
velja milli tveggja reglna. Annars vegar þess, að hámark ábyrgðar færi 
eftir matsverði skips, einföldu matsverði, ef um eignatjón væri að ræða, 
en tvöföldu, ef bæta átti lífs- eða líkamstjón. Við matsverð skyldi svo 
bætt við 10 af hundraði í stað eldri reglna um ábyrgð með farmgjaldi. 
Hins vegar var útgerðarmanni veittur réttur til að leysa ábyrgð af 
höndum sér með greiðslu 8 sterlingspunda fyrir hverja rúmlest skips, að 
því er eignatjón snerti, en með 16 sterlingspundum ef bæta skyldi lífs- 
eða líkamstjón.57 

 Við gildistöku siglingalaga nr. 66/1963 voru ofangreind atriði þannig innleidd 

í íslenskan rétt, þó með þeirri undantekningu að ekki var tekin upp reglan um 

takmörkun miðað við 8 sterlingspund fyrir rúmlest, eða samsvarandi upphæð í 

íslenskum krónum. Þannig var aðeins miðað við verð skips og farmgjalds.58 Með 

lögunum var þannig horfið frá þeirri meginreglu að ábyrgðin væri takmörkuð með 

þeim hætti, að kröfuhafi ætti aðeins aðgang að skipi og farmgjaldi, en ekki öðrum 

eignum útgerðarmanns. Rökin að baki þessari breytingu voru einkum þau að á þessum 

tíma höfðu útgerðarmenn almennt vátryggt sig fyrir hvers konar tjóni, sem kunni að 

verða á ferð skips. Það var því talið ósanngjarnt að kröfuhafi gæti hugsanlega glatað 

með öllu kröfu sinni en útgerðarmaður sæti hins vegar uppi með vátryggingaféð og 

myndi þannig auðgast á kostnað viðkomandi kröfuhafa.59  

 Ný samþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna var gerð í Brussel 10. 

október 1957 en með henni voru gerðar mjög róttækar breytingar frá reglum eldri 

samþykktarinnar frá 1924. Íslenska ríkið fullgilti samþykktina árið 1968 með 

smávægilegum fyrirvara og voru ákvæði siglingalaganna um takmörkun ábyrgðar 

útgerðarmanns í kjölfarið samræmd efni hennar. Hin nýja samþykkt hafði einkum að 

geyma tvær mikilvægar breytingar frá því sem áður hafði gilt. Annars vegar var þeim 

kröfum sem útgerðarmaður bar takmarkaða ábyrgð á fækkað talsvert en þær kröfur 

sem hér skipta mestu, þ.e. bótakröfur vegna tjóns á farþegum eða farþegum og 

farangi, áttu þó ennþá þar undir. Hins vegar var felld niður fyrrgreind regla um að 

ábyrgð útgerðarmanns á sjókröfum skyldi vera takmörkuð við verð skips að 
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57 Þórður Eyjólfsson, „Um takmarkaða ábyrgð útgerðarmanna“ (1969) 2 Tímarit lögfræðinga 19, 90. 
58 Alþt. 1962, A-deild, 422.   
59 sama heimild 422. 
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viðbættum 10%. Þannig var fremur viðhaldið þeirri reglu að ábyrgðin væri takmörkuð 

með tiltekinni fjárhæð fyrir hverja rúmlest skips. Reglunni var þó breytt þannig að í 

stað 8 og 16 sterlingspunda komu 1000 Poincaré-frankar (gullfrankar) fyrir hverja 

rúmlest, þegar aðeins var um eignatjón að ræða, en við það bættust 2100 frankar fyrir 

hverja rúmlest þegar jafnframt eða eingöngu var um ræða bætur fyrir lífs- eða 

líkamstjón. Þá var jafnframt sett regla um lágmark ábyrgðarfjárhæðar þegar um 

smáskip var að ræða.60 

 Meginreglan samkvæmt 1. mgr. 205. gr. laganna var þannig í grunninn sú 

sama og áður, þ.e. útgerðarmaður bar fulla ábyrgð á þeim kröfum sem á hann féllu, en 

þó með þeim undantekningum að honum var heimilt að takmarka ábyrgð sína á nánar 

tilteknum kröfum sem taldar voru upp í fimm töluliðum sömu greinar. Þess skal þó 

getið að í 2. mgr. var sérstaklega tiltekið að ákvæði 1. mgr. ættu ekki við um þær 

kröfur sem leiða mátti af yfirsjón eða vanrækslu útgerðarmanns sjálfs, nema hann 

hafði þá jafnframt gegnt starfi á viðkomandi skipi sem skipstjóri eða skipverji og 

honum hafði orðið á yfirsjón eða vanræksla í því starfi. Að öðru leyti kom hins vegar 

ekkert fram hvernig til bótakröfu á hendur útgerðarmanni gat stofnast, s.s. hvort hún 

gæti stofnast af völdum vinnuveitendaábyrgðar eða á grundvelli hlutlægrar ábyrgðar. 

Þó var talið að skýra ætti regluna þannig að ef útgerðarmaður yrði, eftir gildandi 

réttarreglum, ábyrgur fyrir tjóni, sem ætti undir einhvern töluliða 1. mgr., skyldi 

ábyrgð hans takmörkuð með fyrrgreindum reglum.61 Í meginatriðum stóðu þessi 

ákvæði nær óbreytt allt þar til núgildandi siglingalög tóku gildi árið 1985.62 

2.4. Siglingalög nr. 34/1985 og Aþenusamningurinn 

Skömmu fyrir árið 1960 hófu stjórnvöld í Noregi, Danmörku og Svíþjóð að nýju 

samvinnu um allsherjarendurskoðun norrænu siglingalaganna. Var þannig um að ræða 

endurvakningu á fyrra samstarfi þessara þjóða sem þá hafði legið niðri um langt 

skeið. Framkvæmd þessarar endurskoðunar var á þann veg að siglingalög 

Norðurlandanna voru endurskoðuð og endurunnin lið fyrir lið og breytingatillögunar 

síðan lögfestar í áföngum. Þannig tók endurskoðunarferlið í heild sinni nokkur ár og 

má sem dæmi nefna að í Noregi voru fyrstu breytingarnar lögfestar árið 1964 en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Páll Sigurðsson, Lagaþættir III - Greinar af ýmsum réttarsviðum (Háskólaútgáfan 1994) 118, 119. 
61 Þórður Eyjólfsson, „Um takmarkaða ábyrgð útgerðarmanna“ (1969) 2 Tímarit lögfræðinga 19, 95-
96. 
62 Páll Sigurðsson, Lagaþættir III - Greinar af ýmsum réttarsviðum (Háskólaútgáfan 1994) 119. 
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heildarendurskoðuninni lauk hins vegar ekki fyrr en með lögum sem voru árið 1974.63 

Þessi endurskoðun á norrænu siglingalögunum kom fyrst til framkvæmdar eftir að 

íslendingar höfðu lokið breytingum á sínum siglingalögum laust eftir 1960 og um 

langt skeið voru íslensku siglingalögin því nær engan vegin í samræmi við norrænu 

siglingalögin. Það skapaðist því mikið ósamræmi þar á milli sem, eðli máls 

samkvæmt, var talið óheppilegt.64 

 Meðal þeirra umfangsmiklu breytinga sem gerðar voru á norrænu 

siglingalögunum við fyrrgreinda endurskoðun voru breytingar á ákvæðum um 

flutning á farþegum og farangri. Tóku þau ákvæði þannig talsverðum efnislegum 

breytingum ásamt því að tekið var á fleiri þáttum slíkra flutninga en áður hafði verið. 

Við endurskoðun þessara reglna var að miklu leyti höfð hliðsjón af alþjóðlegum 

sáttmála um farþegaflutninga á sjó frá 1961 og sáttmála frá 1967 um flutning 

farangurs en umræddir sáttmálar höfðu báðir komist á fyrir tilstilli 

Alþjóðasiglinganefndarinnar og Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMCO). Að 

lokum varð til nýr sáttmáli um flutning farþega og farangurs á sjó sem samþykktur 

var á milliríkjaráðstefnu í Aþenu árið 1974 (e. Convention Relating to the Carriege of 

Passengers and their Luggage by Sea) og hefur sá samningur almennt verið nefndur 

Aþenusamningurinn.65 Þrátt fyrir að Aþenusamningurinn hafi að mörgu leyti verið 

talinn mikið framfaraskref í flutningum farþega og farangurs, öðlaðist hann ekki gildi 

fyrr en 28. apríl 1987 þegar tíu ríki höfðu staðfest hann. Ástæðu þessa má einkum 

rekja til þess að flestar siglingaþjóðir töldu þá upphæð sem farsalar gátu takmarkað 

tjón sitt við vera of lága en hún var 700.000 Poincaré-Frankar (gullfrankar). Með 

bókun við samninginn árið 1976 var hins vegar fallið frá þessari verðmæliseiningu og 

var takmörkunarfjárhæðin þá miðuð við 46,666 SDR.66 Sú bókun öðlaðist þó ekki 

gildi fyrr en 30. apríl 1989. Þrátt fyrir að flestar siglingaþjóðir hafi, eins og áður segir, 

ekki verið tilbúnar til að staðfesta upprunalega samninginn, sem og bókunina frá 

1976, fóru margar þeirra þá leið að breyta lagaákvæðum sínum til samræmis við 

meginatriði samningsins, þ.e. öðrum en um takmörkunarfjárhæðirnar.67 Þannig var sú 

leið m.a. farin við endurskoðun norrænu siglingalaganna.68  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1016. 
64 sama heimild 1017. 
65 sama heimild 1034. 
66  Skammstöfunin SDR stendur fyrir „sérstök dráttarréttindi“ (e. special drawing rights). 
67 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.2.  
68 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1034. 
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 Árið 1990 var samþykkt ný bókun við Aþenusamninginn þar sem 

takmörkunarfjárhæðirnar voru hækkaðar í 175.000 SDR. Sú bókun var gerð í kjölfarið 

á því að Ermasundsferjan Herald of Free Enterprise fórst undan Zeebrugge í Belgíu 

árið 1987 en 193 manns létu lífið í slysinu. Bókunin naut hins vegar ekki mikillar 

hylli meðal siglingaþjóða sem töldu hækkunina ekki ganga nógu langt. Í kjölfarið var 

hún því tekin til endurskoðunar sem leiddi þess að ný bókun við samninginn var 

samþykkt árið 2002. Með henni var takmörkunarfjárhæðin hækkuð enn frekar og gat 

hún þá hæst orðið 400.000 SDR að vissum skilyrðum uppfylltum.69  

 Núgildandi siglingalög nr. 34/1985 tóku gildi hér á landi þann 1. júlí 1985 en 

við gerð þeirra var einkum stefnt að því að samræma íslenska siglingalöggjöf þeirri 

sem þá gilti á hinum Norðurlöndunum. Réttarreglur um flutning farþega og farangurs 

voru þar engin undantekning en líkt og á hinum Norðurlöndunum var þar einnig byggt 

á Aþenusamningnum frá 1974 með þeim breytingum sem gerðar höfðu verið á honum 

með bókuninni 1976, þ.e. að undanskyldum þeim takmörkunarfjárhæðum sem þar var 

gert ráð fyrir.70 Þá var fyrirkomulagi laganna breytt á þann veg að ákvæðum um 

farþega og farangur var nú skipað einum og sér í V. kafla (120.-150. gr.) 

siglingalaganna og var það í samræmi við þær breytingar sem þá höfðu verið gerðar á 

Norðurlöndunum. Þá komu með lögunum mun efnismeiri ákvæði um farsamninga en 

áður höfðu verið og þá mátti finna þar ýmis nýmæli, einkum er varðaði 

skaðabótaábyrgð farsala. Þrátt fyrir að þar hafi m.a. verið að finna ný ákvæði um 

takmörkun ábyrgðar farsala, sem áður höfðu ekki þekkst, voru ákvæði kaflans í heild 

sinni fremur til þess fallin að styrkja réttarstöðu farþega. Þannig var m.a. réttur farsala 

til að semja sig undan bótaábyrgð gerður mun þrengri en samkvæmt eldri lögum og 

sönnunarbyrði um sök felld á farasala í ýmsum tilvikum þar sem áður höfðu gilt 

almennar reglur.71 Í næstu köflum verður vikið nánar að inntaki V. kafla núgildandi 

siglingalaga. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 -672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.2.; Thor 
Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 462. 
70 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1034. 
71 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 229-230. 
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3. Helstu hugtök og gildissvið V. kafla siglingalaga nr. 34/1985 

3.1. Almennt 

Eins og áður hefur komið fram er í V. kafla siglingalaganna fjallað um farsamninga, 

þ.e. samninga um flutning á farþegum og farangri. Í 120. gr. laganna er að finna 

skilgreiningar á helstu hugtökum sem notuð eru í kaflanum en mikilvægt er að gera 

þessum hugtökum ítarleg skil þar sem þau koma til með að vera mikið notuð í 

eftirfarandi umfjöllun. Þá skipta þau raunar einnig miklu máli við afmörkun á 

gildissviði bótareglna kaflans.72 Þess skal þó getið að ekki er að finna eiginlega 

skilgreiningu á farsamningi í lögunum en í þessum kafla ritgerðarinnar verður vikið 

að inntaki slíkra samninga og m.a. hversu langt aðilar geta gengið í því að semja sig 

undan ákvæðum kaflans. 

3.2. Farsali 

Samkvæmt 1. mgr. 120. gr. sigll. er með „farsala“ átt við þann „sem í atvinnuskyni 

eða gegn þóknun í viðskiptaaugnamiði tekur að sér eftir samningi að flytja með skipi 

farþega eða farþega og farangur.“ Þannig er ekki sérstakt skilyrði að farsali sé einnig 

eiginlegur útgerðarmaður skips þó raunin sé yfirleitt sú að hann sé það. Í skilningi 

ákvæðisins getur farsali því verið aðili, sem hefur skip annars manns til ráðstöfunar 

með samningi og notar þann rétt sinn til þess að flytja farþega og farangur.73 Þá getur 

ferðaskrifstofa eftir atvikum einnig komið fram sem farsali, en þó með því skilyrði að 

það fyrirtæki komi fram sem sjálfstæður samningsaðili gagnvart farþega og beri sjálft 

ábyrgð á viðkomandi flutning. Það er hins vegar óhætt að fullyrða að mun algengara 

er í framkvæmd að ferðaskrifstofa sé aðeins umboðsmaður farsala og komi því fram 

fyrir hans hönd.74 Af framangreindu má því ráða að megin forsenda þess að 

viðkomandi flutningsaðili verði talinn farsali, í skilningi laganna, er að flutt sé í 

atvinnuskyni eða gegn þóknun. Þannig má álykta að t.d. sá sem býður vinum sínum í 

ókeypis skemmtisiglingu verði ekki talinn farsali í fyrrgreindum skilningi 

ákvæðisins.75 

 Þess skal getið að samkvæmt 5. mgr. 1. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 

47/2003 eru farþegaflutningar í atvinnuskyni, þar með taldar skoðunar- og veiðiferðir 

ferðamanna, með skipum sem lögin gilda um, háðir sérstöku leyfi Samgöngustofu. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1987) 4 Úlfljótur 40, 337. 
73 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 229-230. 
74 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1034. 
75 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit).  
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Framangreint leyfi er aðeins gefið út þegar leitt hefur verið í ljós að fullnægt hafi 

verið öllum viðkomandi ákvæðum lagananna og reglugerða sem settar eru samkvæmt 

þeim, svo og ákvæðum annarra laga og reglugerða sem gilda um skip í 

farþegaflutningum. Í þessu sambandi má t.d. nefna skilyrði reglugerðar nr. 463/1998 

um leyfi til farþegaflutninga með skipum.  

Ekki verður fjallað nánar um þau fjölmörgu skilyrði sem gerð eru af hálfu hins 

opinbera til þeirra skipa sem ætlað er að stunda farþegaflutninga. Þó ber að nefna að 

jafnvel þó brotið sé á slíkum ákvæðum, s.s. vanrækt að afla sér fyrrgreinds 

farþegaleyfis hjá Samgöngustofu, leiðir það eitt og sér ekki til þess að viðkomandi 

aðili verði ekki talinn farsali í framangreindum skilningi laganna. Sá aðili myndi því 

eftir sem áður bera sömu skyldur og njóta sömu réttinda og þar er kveðið á um, s.s. 

hvað varðar takmörkun ábyrgðar á tilteknum bótakröfum farþega. Vanræksla við að 

fullnægja þeim opinberu kröfum sem gerðar eru til skipa í farþegaflutningum kann 

hins vegar að leiða til refsiábyrgðar viðkomandi farsala, s.s. í formi sekta eða 

fangelsisvistar, sbr. t.d. ákvæði VII. kafla laga nr. 47/2003 um eftirlit með skipum. 

3.3. Farþegi 

Samkvæmt 2. mgr. 120. gr. sigll. er með „farþega“ átt við „mann sem flytja á eða 

verður fluttur með skipi samkvæmt farsamningi og enn fremur þann sem með heimild 

farsala fylgir ökutæki eða lifandi dýri sem háð er samningi um vöruflutning.“ Þannig 

er ljóst að farþegahugtakið er skilgreint með víðtækari hætti en leiðir af almennri 

málvenju hér á landi. Þegar farsamningur nær þannig til flutnings á bifreið eða lifandi 

dýri verður ökumaður bifreiðarinnar eða vörslumaður dýrsins talin farþegi í 

framangreindum skilningi siglingalaganna. Þess skal getið að samsvarandi 

skilgreiningu er einnig að finna í 4. tl. 1. gr. Aþenusamningsins.76 Af orðalagi 

ákvæðisins má þannig gagnálykta að aðrir en þeir sem þar eru tilgreindir teljist ekki 

farþegar, s.s. laumufarþegar eða skipsbrotsmenn, sem fluttir eru til hafnar eftir að 

þeim hefur verið bjargað.77 Þess skal þó getið að ef slíkur aðili lætur lífið, eða verður 

fyrir því tjóni sem líst er í 137. og 138. gr. sigll., nýtur viðkomandi farsali sama réttar 

til að hafa uppi tiltekin mótmæli, sem og til takmörkun ábyrgðar, líkt og um farþega í 

hefðbundnum skilningi hafi verið að ræða, sbr. 123. gr. laganna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit).; Thor 
Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 465. 
77 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 231. 
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3.4. Farangur og handfarangur 

Flutningur á farangri er jafnan eðlileg viðbót á samningi um farþegaflutning og því 

rökrétt að í siglingalögunum sé einnig kveðið sérstaklega á um ýmsa þætti hvað 

varðar slíkan flutning.78 Í 3. mg. 120. gr. sigll. er að finna skilgreiningu á því hvaða 

varningur teljist almennt til farangurs en sérstaklega er gerður greinarmunur á 

„farangri“ annars vegar og „handfarangri“ hins vegar. Þannig er mikilvægt að draga 

skýra línu þarna á milli þar sem ólíkar ábyrgðarreglur gilda að einhverju leyti með 

hliðsjón af því hvers konar farangur um er að ræða.  

 Samkvæmt framangreindu ákvæði er með hugtakinu „farangur“ átt við 

„sérhvern hlut, þ.m.t. ökutæki, sem fluttur er í tengslum við samning um 

farþegaflutning, auk þeirra dýrgripa sem greindir eru í 2. mgr. 138. gr.“ Þeir munir 

(dýrgripir) sem sérstaklega eru þar tilgreindir eru peningar, verðbréf og önnur 

verðmæti t.d. gull, silfur, úr, gimsteinar, skartgripir eða listmunir. Nánar verður fjallað 

um þessa muni síðar en sérreglur gilda um ábyrgð farsala hvað þá varðar, þá einkum 

að farsali verður aðeins bótaskyldur fyrir tapi eða tjóni á slíkum veðmætum, ef hann 

hefur sérstaklega tekið við þeim til öryggisgeymslu.79 Með „handfarangri“ er hins 

vegar átt við „farangur sem farþegi hefur í vörslum sínum eða í klefa sínum eða sem 

hann flytur með sér í eða á ökutæki sínu.“ Þannig má álykta að til handfarangurs 

teljist m.a. föt sem farþegi er í, sem og aðrir munir sem hann hefur á sér meðan á ferð 

stendur.80  

 Að lokum má nefna að í síðasta málslið 3. mgr. 120. gr. er sérstaklega tekið 

fram að reglur V. kafla laganna um farangur eigi ekki við ef varan er flutt samkvæmt 

farmsamningi, farmskírteini eða öðru skjali sem notað er við vöruflutninga, t.d. 

fylgibréfi í innanlandsflutningum. Hvað varðar ábyrgð í slíkum flutningum þarf því 

fremur að líta til ákvæða IV. kafla laganna um farmflutninga.81 

3.5. Farsamningur 

Af framangreindum skilgreiningum 120. gr. sigll. má ráða að það eru farsali og 

farþegi sem geta átt aðild að farsamningi. Áður fyrr voru slíkir samningar yfirleitt 

gerðir munnlega á afgreiðslustað farsala og fékk farþegi þá farseðil í hendurnar.82 Í 
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78 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 465. 
79 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 231. 
80 sama heimild 231. 
81 sama heimild 231. 
82 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1987) 4 Úlfljótur 40, 337. 
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seinni tíð hefur hins vegar orðið nokkuð algengt að gengið sé frá farsamningi með 

rafrænum hætti, t.d. þannig að farþegi bókar ferð sína í gegnum vefsíðu farsala og fær 

þá farseðil í rafrænu formi sem hann sýnir við brottför. Sem dæmi má nefna að 

farþegi á leið til Vestmannaeyja með Herjólfi getur bókað ferð sína í gegnum vefsíðu 

útgerðarinnar, þ.e. Eimskips.  

 Í 121. gr. sigll. kemur fram að „með þeirri undantekningu, sem fram kemur í 

127. gr. og sem leiðir af 149. og 150. gr., [skuli] því aðeins beita ákvæðum þessa 

kafla að ekki leiði annað af samningi eða venju.“ Meginreglan er því sú að heimilt er 

að víkja frá flestum ákvæðum V. kafla laganna með samningi og þá getur venja, hvort 

sem er eiginleg réttarvenja eða viðskiptavenja, einnig leitt til sömu niðurstöðu. Á 

farseðli eða í farsamningi kunna því að vera skráðir sérstakir farskilmálar af hálfu 

farsala þar sem hann t.d. áskilur sér undanþágu bótaábyrgðar vegna tiltekinna atvika 

eða aðstæðna.83 Í framkvæmd er þó nokkuð algengt að þar sé aðeins að finna almenna 

tilvísun í siglingalögin og að þau gildi að meginreglu um viðkomandi flutning.84 Sem 

dæmi um framangreint má nefna að í farskilmálum Eimskips, um flutning á farþegum 

og farangri með Herjólfi, er á ýmsum stöðum vísað til þess að ákvæði V. kafla 

siglingalaganna skuli gilda um flutninginn nema annað komi berum orðum fram í 

skilmálunum, sbr. t.d. 3. gr. skilmálanna.85 

 Þrátt fyrir framangreinda meginreglu, þ.e. að heimilt sé að semja sig frá 

ákvæðum V. kafla siglingalaganna., má leiða af 149. gr. laganna að mörg mikilvæg 

ákvæði kaflans séu raunar ófrávíkjanleg. Tilgangurinn þar að baki er einkum að veita 

farþegum ákveðna lágmarksvernd og snúa þessar reglur því m.a. að bótaskyldu farsala 

gagnvart farþega. Þannig kemur þar beinlínis fram að óheimilt sé að semja fyrirfram 

um frávik frá reglum 130. - 148. gr., svo og 3.-5. tölul. 215. gr., farþegum í óhag. Af 

þessu leiðir að ákvæði kaflans er varða ábyrgð farsala á farþegum og farangri eru að 

nær öllu leyti ófrávíkjanleg og þá gildir það sama um ákvæði laganna er varða 

fyrningu á slíkum bótakröfum farþega. Farsali getur því ekki undanskilið sig 

bótaábyrgð, samið um lægri takmörkunarfjárhæðir eða hagstæðari sönnunarreglur, 

heldur en leiða má af viðkomandi ákvæðum laganna. Á móti er hins vegar heimilt að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Arnljótur Björnsson, „Sjóréttur“ (1987) 4 Úlfljótur 40, 337. 
84 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 465. 
85 Eimskip, „Farskilmálar Eimskips um flutning á farþegum og farangri með Herjólfi“ (Eimskip) 
<http://eimskip.is/IS/Eimskip-Innanlands/herjolfur/b%C3%B3kanir/Skilm%C3%A1lar.html> skoðað 
24. febrúar 2016. 
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semja um betri rétt til handa farþega en áskilið er í lögunum, t.d. með því að hækka 

lögbundin ábyrgðarmörk vegna lífs- og líkamstjóns, sbr. 6. mgr. 141. gr. laganna.86 

 Í 150. gr. laganna er að finna allnokkrar undantekningar frá framangreindri 

meginreglu 149. gr. og farsala þannig veitt sérstök heimild til að semja sig undan 

ábyrgð í vissum tilvikum. Því er mikilvægt að lesa þessi tvö ákvæði samhliða hvort 

öðru t.d. þegar lagt er mat á lögmæti tiltekinna samningsákvæða í farsamningi. Fyrst 

má nefna að samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 150. gr. er farsala veitt heimild til að 

takmarka þann tíma sem hann ber ábyrgð á farþega við það tímabil „áður en að því 

kemur að farþegi stígi á skipsfjöl og eftir þann tíma að hann er farinn frá borði.“ Í 1. 

málsl. 2. mgr. sömu greinar er að finna sambærilegt ákvæði hvað varðar handfarangur 

sem ekki er í eða á meðfylgjandi ökutæki. Þó er um annars konar orðalag að ræða en í 

1. mgr. þar sem tiltekið er að farsala sé heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á slíkum 

farangri „áður en hann kemur um borð og eftir að hann er farinn frá borði.“ Ekki er 

með öllu ljóst hvort ætlun löggjafans með þessu mismunandi orðavali hafi verið, að 

upphaf þess tímabils, sem óheimilt er að gera fyrrgreinda fyrirvara um í farsamningi, 

skuli vera mismunandi á milli þessara tveggja ákvæða.87 Í síðari málsliðum bæði 1. og 

2. mgr. 150. gr. er síðan tekið fram að framangreindar heimildir farsala eigi ekki við 

ef um sjóflutning milli skips og lands er að ræða og sá flutningur er innifalinn í 

fargjaldinu eða fer fram með farartæki sem farsali leggur til. Hér er t.d. um að ræða 

tilvik þar sem viðkomandi farþegaskip getur af einhverjum ástæðum ekki lagst að 

bryggju og því þurfi að koma farþegum og farangri í land með öðrum hætti.88  

 Þá kemur fram í 3. mgr. 150. gr. að ef tilteknum flutningsaðila, öðrum en 

farsala sjálfum, er ætlað að annast hluta flutningsins samkvæmt farsamningnum sé 

viðkomandi farsala heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á tapi eða tjóni sem hlýst á 

þeim hluta leiðarinnar sem annar flutningsaðili annast. Það er því skilyrði þessarar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 241. 
87 sama heimild 242. 
88 Samkvæmt 6.2. gr. í almennum skilmálum Eimskips, um flutning á farþegum og farangri með 
Herjólfi, miðast upphaf ábyrgðar farsala á farþegum og handfarangri og/eða farangri, sem farþegi hefur 
í sínum vörslum á meðan ferð stendur, við þann tíma þegar farþegi stígur um borð í landgang skips í 
brottfararhöfn og lok ábyrgðar við þann tíma þegar farþegi stígur út landgangi skips í komuhöfn. Ef 
hins vegar er um að ræða farangur sem afhentur hefur verið Eimskip til flutnings, miðast upphaf 
ábyrgðar við þann tíma þegar starfsmenn eða umboðsmenn Eimskips taka við honum í landi í 
brottfararhöfn og lok ábyrgðar þegar farangurinn er tilbúin til afhendingar í komuhöfn. 
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undanþáguheimildar að samið hafi verið sérstaklega um að tiltekinn farsali muni 

annast hluta flutningsins.89  

 Að lokum er farsala ávallt heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á lifandi dýrum 

sem flutt eru sem farangur, sbr. 4. mgr. 150. gr. laganna. Þess skal getið að hliðstæða 

heimild er að finna í 2. mgr. 118. gr. þegar slík dýr eru flutt sem farmur.90 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 242. 
90 Í almennum skilmálum Eimskips, um flutning á farþegum og farangri með Herjólfi, er ekki að finna 
ákvæði þar sem Eimskip neytir heimildar 3. mgr. 150. gr. sigll. til að semja sig undan ábyrgð á tapi eða 
tjóni sem hlýst á þeim hluta siglingaleiðar sem annar flutningsaðili annast. Telja má að það leiði af því 
að Herjólfur annast þennan flutning að öllu leyti og því óþarft að félagið undanþiggi sig slíkri ábyrgð. Í 
skilmálanum undanþiggur Eimskip sig hins vegar ábyrgð á lifandi dýrum sem flutt eru sem farangur, 
sbr. 3. mgr. 6.1. gr. skilmálanna. 
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4. Helstu réttindi og skyldur aðila 

4.1. Almennt 

Farsamningur er gagnkvæmur samningur milli farsala og farþega og veitir þeim bæði 

ýmis réttindi og leggur á herðar þeirra ýmsar skyldur. Í fræðilegri umfjöllun hefur 

slíkum samningsskyldum verið skipt í annars vegar aðalskyldur, sem ráðast einkum af 

því hvert efni viðkomandi samnings gengur fyrst og fremst út á, og hins vegar 

aukaskyldur.91 Af eðli farsamnings má draga þá ályktun að aðalskylda farsala felist 

einkum í að annast flutning á farþega og farangri hans í samræmi við efni viðkomandi 

samningsins, s.s. hvað varðar áfangastað og framkvæmd ferðarinnar að öðru leyti. Á 

móti má segja að aðalskylda farþega felist einkum í því að greiða fargjaldið í 

samræmi við efni samningsins. Í framkvæmd er fjárhæð slíkrar greiðslu yfirleitt í 

samræmi við gjaldskrá viðkomandi farsala og fer hún þá jafnan fram um leið og til 

samningssambandsins er stofnað, s.s. með rafrænum hætti eða á afgreiðslustað 

farsala. 

  Í V. kafla siglingalaganna eru ýmsar aðrar skyldur lagðar á bæði farsala og 

farþega sem snúa að mismunandi þáttum slíkra flutninga. Í þessum kafla verður leitast 

við að gera helstu réttindum og skyldum beggja aðila greinargóð skil en þó er ekki um 

tæmandi umfjöllun að ræða. Þá er mikilvægt að hafa í huga að viðkomandi 

farsamningur kann eftir atvikum að leiða af sér aðrar og hugsanlega meiri skyldur á 

herðar öðrum hvorum aðilanum en leiða má af ákvæðum laganna, þó með þeirri 

undantekningu að óheimilt getur verið að semja sig undan tilteknum ákvæðum þeirra, 

líkt og áður hefur verið fjallað um. 

4.2. Réttindi og skyldur farsala 

Samkvæmt 1. mgr. 124. gr. sigll. er farsala skylt að sjá til þess að skip sé haffært, 

nægilega mannað, birgt af vistum og búnaði og að öðru leyti til þess búið að veita 

farþegum viðtöku og flytja þá. Þá ber honum að annast öruggan flutning farþegans og 

farangurs hans og gæta hags hans að öðru leyti. Það má því segja að þessar kröfur 

snúi almennt að heildar öryggi skipsins og þannig sé lögð sú skylda á farsala að 

aðstæður um borð séu að öllu leyti forsvaranlegar gagnvart farþegum þess. Þannig má 

t.d. nefna að það þurfa að vera handriði á viðeigandi stöðum í skipinu þannig að 

farþegar geti haldið sér í og þá mega ekki vera olíublettir eða lausir hlutir á þilfari 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I (Bókaútgáfan 
Codex 2009) 83. 
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þannig að hætta skapist á að farþegar falli fyrir borð.92 Sem dæmi um atvik þar sem 

reynt hefur á framangreindar skyldur farsala og mögulega vanrækslu hans við að 

annast öruggan flutning farþega má nefna eftirfarandi norskan dóm ND 1988.232 

Kristiansand BOLERO. 

Atvik málsins voru þannig að farþegaskipið B var á siglingu frá Noregi til 
Hirtshal í Danmörku. Meðan á ferðinni stóð fór einn farþeganna í bíl sinn, 
sem þá var staddur á bíldekki skipsins, til að fá sér að borða. Á meðan hann 
var staddur þar braust út eldur í ruslagámi á bíldekkinu. Var þá slökkt á 
loftræstikerfinu og kveikt á þar til gerðu slökkvikerfi sem sprautaði vatni í 
þeim tilgangi að slökkva eldinn. Það fór svo að farþeginn lést en talið var að 
orsökina mætti líklega leiða til þess að hann hafði misst meðvitund vegna 
koltvísýringsmengunar og því fallið niður og drukknað í vatninu sem komið 
hafði frá slökkvikerfinu. Talið var að upptök eldsins mætti rekja til þess að 
kiknað hafði í út frá sígarettuglóð sem áhöfn skipsins hafði, í ósamræmi við 
gildandi reglur, losað í ruslagáminn. Þannig var um að ræða saknæma 
háttsemi af hálfu áhafnarinnar og útgerðin því talin bera skaðabótaábyrgð 
vegna þessa. Þá taldi dómurinn að, jafnvel þó farþeganum hafði verið 
óheimilt að vera staddur á bíldekkinu á meðan siglingunni stóð, ætti það ekki 
hafa áhrif á rétt aðstandenda hans til skaðabóta, þ.e. ekki var fallist á að eigin 
sök hans ætti að leiða til lækkunar á bótafjárhæðinni. Benti dómurinn m.a. á 
að útgerðin hefði mátt reikna með því að þrátt fyrir slíkt bann gæti það vel 
gerst að farþegi væri staddur á bíldekkinu og því væru aðstæðurnar ekki 
ófyrirsjáanlegar. Þá var einnig bent á að fram til þessa hafi verið nokkuð 
tilviljunarkennt hvernig þessu banni hafði verið fylgt eftir af hálfu 
áhafnarinnar. 

 Af öðrum skyldum farsala má nefna að honum er óheimilt að flytja farangur á 

þilfari nema það hafi stoð í samningi eða venju, sbr. 2. mgr. 124. gr. sigll. Í þeim 

tilvikum sem skilyrði ákvæðisins er ekki uppfyllt er honum því skylt að flytja slíkan 

farangur neðan þilja. Ekki hefur reynt sérstaklega á þetta ákvæði hér á landi hvað 

farþegaflutninga varðar. Ákvæðið á sér hins vegar hliðstæðu í 41. gr. laganna 

varðandi farmflutninga en nokkuð hefur reynt á það ákvæði fyrir íslenskum 

dómstólum, þá einkum í því tilliti hvort skýrt samningsákvæði um þilfarsflutning hafi 

komið fram í farmsamningi eða hvort slíka heimild hafi jafnvel mátt leiða af venju í 

tilteknum flutningum. Hér má nefna að í 8. mgr. 4. gr. skilmála Eimskips, um flutning 

á farþegum og farangri með Herjólfi, er að finna sérstakan áskilnað um heimild 

félagsins til að flytja bæði farangur og handfarangur á þilfari.  

 Þá má einnig nefna að í 3. mgr. 124. gr. sigll. er lögð sú skylda á farsala að sjá 

til þess að ferð sé haldið áfram með hæfilegum hraða og tiltekið að „sigling úr leið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 466. 
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eða önnur töf [sé] aðeins heimil að bjarga þurfi mönnum úr lífsháska, að bjarga þurfi 

skipi eða farmi eða af öðrum réttmætum ástæðum.“ Það kunna þó vissulega að koma 

upp aðrar óvæntar aðstæður sem hindra för skips og í V. kafla siglingalaganna má að 

einhverju leyti finna reglur þar sem tekið er á slíkum aðstæðum. Þannig kemur í 1. 

mgr. 132. gr. fram að skylda farsala til að annast flutning falli niður ef samningur 

gildir um tiltekið skip sem síðan ferst eða er dæmt óbætandi áður en viðkomandi ferð 

hefst. Þá kemur einnig fram í 2. mgr. 132. gr. að farþega sé heimilt að rifta samningi 

ef veruleg seinkunn verður á brottför skips. Ekki verður séð að reynt hafi á þetta 

ákvæði þannig að unnt sé að leggja mat á hversu mikil seinkun þurfi að vera til að hún 

teljist „veruleg“ í framangreindum skilningi. Í fyrrgreindum tilvikum er aðeins um að 

ræða aðstæður sem upp koma áður en skip hefur lagt af stað en í 133. gr. laganna 

kemur hins vegar fram að ef skip ferst eða er dæmt óbætandi eftir að lagt hefur verið á 

stað, eða óforsvaranleg töf kemur upp, verði ekki lagt á farþega að bíða í skipi heldur 

sé farsala skylt að sjá til þess að farþegar, sem og farangur þeirra, verði fluttir til 

ákvörðunarstaðar á hans kostnað.93 

 Að lokum skal nefnt að ef samið hefur verið um flutning með ákveðnu skipi, 

þ.e. skipið sérstaklega tilgreint í farsamningi, er farsala óheimilt að nota annað skip 

við viðkomandi flutning, sbr. 125. gr. sigll. Þó gilda framangreind ákvæði 124. gr. 

laganna um það skip sem annast flutninginn hvort sem það er nefnt í farsamningi eða 

ekki.94 

4.3. Réttindi og skyldur farþega 

Hvað skyldur farþega varðar má í fyrsta lagi nefna að ef farþegi er sérstaklega 

nafngreindur í farsamningi á hann þess ekki kost að framselja rétt sinn til ferðarinnar 

til annars manns. Þá er slíkt framsal einnig óheimilt eftir að ferð er hafin og sama á þá 

við jafnvel þó farþegi hafi ekki verið nafngreindur sérstaklega í viðkomandi samningi, 

sbr. 126. gr. sigll. 

 Samkvæmt 134. gr. laganna er farþega almennt heimilt að hætta við ferð eða 

yfirgefa skip á miðri leið. Almenna reglan er hins vegar sú að hann geti ekki gert svo 

án þess að verða fyrir nokkrum kostnaði og á farsali því í slíkum tilvikum yfirleitt rétt 

til umsamins fargjalds nema farþeginn hafi látist eða sjúkdómur eða önnur lögmæt 

forföll hafi hindrað för hans. Ef farsali neytir þessarar heimildar og krefst fargjaldsins 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
94 sama heimild. 
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úr hendi farþega er þó tiltekið að draga skuli frá þeirri fjárhæð þau útgjöld sem hann 

sparar sér eða hefði getað sparað sér vegna þessa.  

 Að lokum má nefna að farþega er skylt að fara að öllu leyti eftir fyrirmælum 

þeim sem gefin eru um góða háttsemi og reglu á skipi en þetta ákvæði er 

ófrávíkjanlegt, sbr. 121. gr. laganna.  
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5. Ábyrgð farsala á farþegum og farangri 

5.1. Almennt 

Ljóst er að þungamiðja V. kafla siglingalaganna snýr einkum að þeim ákvæðum er 

varða ábyrgð farsala vegna bótaskylds tjóns sem farþegar og/eða farangur þeirra 

kunna að verða fyrir um borð. Þessar réttarreglur snúa að mestu leyti að 

bótagrundvellinum, þ.m.t. sönnunarreglum og reglum um takmörkun ábyrgðar 

farsala.95 Eftirfarandi umfjöllun verður skipt í þrennt með hliðsjón af því hvert eðli 

tjónsins er. Þannig er í fyrsta lagi um að ræða reglur um ábyrgð farsala vegna lífs- og 

líkamstjóns farþega og í öðru lagi vegna tjóns eða taps á farangri sem farþegi hefur 

með í för. Þá getur í þriðja lagi verið um að ræða ábyrgð farsala vegna tjóns sem rekja 

má til seinkunar á framkvæmd viðkomandi flutnings.96 

 Í þessum kafla ritgerðarinnar verður leitast við að gera ítarlega grein fyrir 

inntaki þessara réttarreglna, sem og því tvískipta fyrirkomulagi sem vikið var að í 

inngangi ritgerðarinnar. Eins að áður hefur komið fram fela ábyrgðarreglur 

siglingalaganna að einhverju leyti í sér afbrigðilegar reglur þar sem vikið er frá 

almennum reglum skaðabótaréttarins, s.s. hvað varðar bótagrundvöllinn og rétt farsala 

til að takmarka ábyrgð sína. Þrátt fyrir þetta koma hins vegar almennar reglur 

skaðabótaréttarins ákvæðum siglingalaganna til fyllingar og er því mikilvægt að gera 

lauslega grein fyrir nokkrum atriðum í því sambandi, s.s. hvað varðar skilin á milli 

skaðabótareglna innan og utan samninga. 

5.2. Farsamningsábyrgð og skaðabótaábyrgð utan samninga 

Í norrænum rétti er löng hefð fyrir því að fjallað sé um skaðabætur í tveimur greinum 

lögfræðinnar, þ.e. annars vegar kröfurétti og hins vegar skaðabótarétti. Í kröfurétti er 

þannig fjallað um skaðabætur innan samninga, þ.m.t. skilyrði þess að þeirra megi 

krefjast, ákvörðun um fjárhæð þeirra, bótakröfuna sem slíka o.fl. Þá skal nefnt að í 

hinum sérstöku greinum kröfuréttarins, t.d. sjórétti, er fjallað með sértækari hætti um 

þessi efni líkt og síðar verður vikið að.97 Þegar um er að ræða skaðabætur innan 

samninga er þó ætíð um að ræða umfjöllun um rétt til skaðabóta vegna vanefnda á 

samningi, þ.e. svonefnda samningsábyrgð. Skaðabætur sem eiga hins vegar ekki rót 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit); Thor 
Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 467. 
96 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 468. 
97 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 45. 
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sína að rekja til vanefnda á samningi eru til umfjöllunar í skaðabótarétti.98 Við slíkar 

aðstæður er þá yfirleitt ekki um nokkuð réttarsamband að ræða heldur stofnast það 

fyrst við hina skaðabótaskyldu háttsemi, þ.e. utan samninga.99 

 Framangreind skipting á umfjöllun um skaðabætur byggir á veigamiklum 

rökum og má þar helst nefna að samningssamband aðila hefur yfirleitt talsverð áhrif á 

efni skaðabótareglnanna, sem þannig verður beitt með öðrum hætti eða á öðrum 

forsendum heldur en almennt gildir í skaðabótarétti. Þá má einnig telja að þróun 

síðustu áratuga á efni ýmissa settra lagareglna á sviði kröfuréttar styðji enn frekar þá 

afstöðu að umfjöllun um skaðabætur innan samninga eigi fremur undir það svið 

lögfræðinnar. Þannig má nefna að með tilkomu núgildandi kaupalaga, s.s. laga um 

lausafjárkaup nr. 50/2000 og laga um fasteignakaup nr. 40/2002, var tekinn upp sá 

háttur að greina fjárhagslegt tjón í annars vegar beint tjón og hins vegar óbeint tjón. 

Er þá gerður greinarmunur á skilyrðum til skaðabóta eftir því í hvorn flokkinn 

viðkomandi tjón fellur. Þá voru með fyrrgreindum lögum einnig innleidd í íslenskan 

rétt sérstök ákvæði um svonefnda stjórnunarábyrgð, þ.e. að hinn bótaskyldi losni 

undan ábyrgð sinni ef hann er hindraður í að efna skyldur sínar. Til þess að slík 

hindrun teljist hins vegar fullnægjandi þurfa tiltekin skilyrði að vera uppfyllt, þá 

einkum að orsakir tjónsins hafi verið ófyrirséðar og utan svonefnds stjórnunarsviðs 

viðkomandi samningsaðila.100   

 Í flestum tilvikum eru nokkuð skýr skil á milli tilvika sem falla undir reglurnar 

um annars vegar skaðabætur innan samninga og hins vegar skaðabætur utan 

samninga. Þannig fer yfirleitt ekki á milli mála hvoru regluverkinu skuli beita. Svo er 

hins vegar ekki í öllum tilvikum og er þá mikilvægt að gæta þess að skipting 

skaðabótareglna á milli þessara tveggja greina ráði ekki einar úrslitum um 

niðurstöðuna heldur rannsókn á hverju einstöku tilviki fyrir sig. Sem dæmi um tilvik 

þar sem munur á þessum tveimur flokkum er ekki sérlega glöggur má nefna 

svonefnda sérfræðiábyrgð, þ.e. ábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga sem tekið hafa 

að sér tiltekið verk á grundvelli sérþekkingar sinnar. Talið hefur verið að jafnvel þó 

samningur sé á milli aðila í slíkum tilvikum skuli fremur meta mögulegan bótarétt 

tjónþola á grundvelli reglna skaðabótaréttar. Þá er einnig rétt að nefna að löng venja 

er fyrir því að fjalla um líkamstjón í skaðabótarétti fremur en kröfurétti enda sjaldnast 
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98 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur - Kennslubók fyrir byrjendur (Hið íslenska bókmenntafélag 
1988) 48-49. 
99 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 45. 
100 sama heimild 45-46. 
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hægt að meta slíkt sem vanefnd á samningi aðila. Þess skal þó getið að reglur um 

samningsábyrgð og skaðabætur utan samninga eiga ýmislegt sameiginlegt, s.s. að með 

þeim er stefnt að sama markmiði, þ.e. að veita tjónþola bætur og skapa varnaðaráhrif. 

Þá er meginregla þess að bótaábyrgð verði knúin fram að meginreglu sú sama, þ.e. 

hún byggir á sakarreglunni.101 

 Almennt hefur verið litið svo á að skaðabótaábyrgð innan samninga sé yfirleitt 

víðtækari en sú skaðabótaábyrgð sem fjallað er um í skaðabótarétti. Slíkt kann að 

byggja á ýmsum atriðum, s.s. almennum lagareglum eða sérstökum 

samningsákvæðum um stranga ábyrgð. Þannig er algengt að sá sem hefur hlut annars 

manns í vörslum sínum, beri samkvæmt lögum ríkari bótaábyrgð gagnvart eiganda en 

almennt gerist utan samninga, ef hluturinn skemmist eða týnist. Þetta á m.a. við þegar 

varsla hlutarins er liður í samningi um þjónustu, sem vörslumaður tekur að sér gegn 

gjaldi, t.d. flutningssamningi samkvæmt siglingalögunum. Einnig gilda sérstakar 

reglur um flutning farþega gegn gjaldi sem yfirleitt eru víðtækari en almennar 

skaðabótareglur utan samninga.102 Þá getur viðkomandi samningur leitt til víðtækrar 

ábyrgðar jafnvel þó ekki sé í lögum kveðið á um að svo skuli vera. Þannig getur í 

slíkum samningi falist loforð um að bæta tjón, sem þó yrði ekki skylt að greiða eftir 

bótareglum utan samninga.103  

 Stundum er skaðabótaábyrgð innan samninga þó að vissu leyti þrengri en 

samkvæmt reglum skaðabótaréttar og getur það bæði átt við um grundvöll 

ábyrgðarinnar og fjárhæð skaðabótanna. Slíka niðurstöðu má stundum leiða af 

sérstökum lagafyrirmælum eða vegna þess að annar samningsaðila hefur í samningi 

takmarkað ábyrgð sína frá því sem almennt myndi gilda samkvæmt almennum eða 

frávíkjanlegum réttarreglum. Slík ábyrgðartakmörkun getur t.d. falið í sér að 

samningsaðili bæti ekki tjón, sem verður með tilteknum hætti eða af tilteknum 

ástæðum. Einnig getur viðkomandi hugsanlega takmarkað ábyrgð sína við tilteknar 

afleiðingar tjóns eða undanskilið tilteknar afleiðingar. Þá getur hann mögulega 

takmarkað ábyrgð sína við tilteknar fjárhæðir. Almennt eru slíkar ábyrgðatakmarkanir 

gildar, svo lengi sem þær fara ekki í bága við ógildingarreglur laga um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936, með síðari breytingum.104  
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101 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 46. 
102 sama heimild 48. 
103 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur - Kennslubók fyrir byrjendur (Hið íslenska bókmenntafélag 
1988) 49. 
104 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 49. 
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 Af ofangreindu má þannig ráða að staða tjónþola, s.s. farþega, kunni að vera 

lakari ef hann reisir rétt sinn á reglum kröfuréttar í þeim tilvikum þegar viðsemjandi 

hans (farsali) hefur undanþegið sig bótaábyrgð í samningi, eða takmarkað bótaskyldu 

sína með einhverjum hætti, líkt og algengt er í flutningastarfsemi. Við slíkar aðstæður 

kynni tjónþoli því að hafa töluverða hagsmuni af því að byggja fremur á reglum 

skaðabótaréttar þar sem engar takmarkanir eru fyrir hendi. Þannig kemur til álita hver 

réttarstaða tjónþola sé í slíkum tilvikum, þ.e. hvort hann hafi val um að krefjast 

fremur skaðabóta á grundvelli reglna skaðabótaréttar. Norrænir fræðimenn hafa ekki 

verið á einu máli hvað þetta varðar en í dönskum rétti hefur verið talið að ekki sé unnt 

að fullyrða að í gildi sé almenn regla sem útiloki að tjónþoli hafi rétt til að velja í 

slíkum tilvikum. Á hinn bóginn hefur verið talið að forsendur viðkomandi samnings 

geti leitt til þess að honum sé þetta ekki fært.105 Það er hins vegar algengt viðhorf 

meðal fræðimanna á meginlandi Evrópu að reglum skaðabótaréttar megi beita á öll 

tilvik þar sem um vanefndir sé að ræða, ef háttsemi tjónvalds, metin sjálfstætt, verði 

talin skaðabótaskyld eftir reglum skaðabótaréttar. Í fræðilegu samhengi er þannig ekki 

hægt að útiloka að samningsaðili geti, í slíkum tilvikum, borið fyrir sig reglum um 

skaðabætur utan samninga þegar slíkt leiðir til hagstæðari niðurstöðu fyrir hann. Þó 

verður að telja að ef sá aðili hefur að lögum heimild til að ráðstafa hagsmunum sínum 

með samningi og gerir það m.a. með því að takmarka rétt sinn til skaðabóta sé hann 

bundinn við slíka ráðstöfun.106  

 Eins og áður kom fram hefur stofnast til farsamnings þegar farþegi bókar sér 

far með tilteknu farþegaskipi og eru þessir aðilar þá í gagnkvæmu samningssambandi 

og bera skyldur gagnvart hvor öðrum. Í 144. gr. sigll. er að vissu leyti tekið á 

framangreindu álitaefni en þar kemur fram að réttarstaða farsala sé sú sama hvort 

heldur sem bótakrafan sé byggð á farsamningi eða almennum bótareglum utan 

samninga.107 Þannig skiptir ekki máli varðandi mótmæli farsala og rétt hans til 

takmörkun ábyrgðar hvort viðkomandi bótakrafa byggist á farsamningi eða 

skaðabótareglum utan samninga.108 Það má því álykta að farþegi hafi yfirleitt mjög 

takmarkaða hagsmuni af því að byggja bótakröfu sína fremur á bótareglum 

skaðabótaréttar þar sem reglur siglingalaganna kveða yfirleitt á um víðtækari 

bótagrundvöll en þann sem gildir samkvæmt almennum reglum. Því yrðu strangari 
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105 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1989) 20. 
106 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 50-51. 
107 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
108 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1038. 
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sönnunarkröfur lagðar á herðar farþega og jafnvel þó honum tækist að fullnægja þeim 

myndi bótafjárhæðin eftir sem áður takmarkast af viðkomandi ákvæðum V. kafla 

siglingalaganna. Að lokum má þó nefna að ákvæðum sem fela í sér 

ábyrgðartakmarkanir verður yfirleitt vikið til hliðar ef farsali hefur sjálfur valdi tjóni 

af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, sbr. t.d. 143. gr. sigll., sem nánar verður vikið að 

síðar.  

5.3. Ábyrgð farsala vegna lífs- og líkamstjóns farþega 

5.3.1. Almennt 

Eins og áður hefur komið fram eru ákvæði um ábyrgð farsala á lífs- og líkamstjóni 

farþega eitt af meginatriðum V. kafla siglingalaganna og verður því leitast við að 

skýra inntak þessara reglna með ítarlegum hætti. Þá er í eftirfarandi umfjöllun 

mikilvægt að gerður sé greinarmunur á réttarstöðu aðila eftir því hvort um ábyrgðina 

fari eftir 136. gr. a (Aþenureglugerðinni) annars vegar eða annarra viðkomandi 

ákvæða V. kafla siglingalaganna hins vegar. Þannig er ljóst að þessar reglur eru ólíkar 

í nokkrum veigamiklum atriðum. Áður hefur verið nefnt að Aþenureglugerðin var 

innleidd hér á landi með þeim hætti að hún nær aðeins til farþegaskipa í 

millilandasiglingum, sem og þeirra sem eru í flokki A og B samkvæmt 4. gr. 

reglugerðar nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum. Ef 

viðkomandi farþegaskip fellur ekki þar undir gilda því aðrar viðkomandi reglur V. 

kafla siglingalaganna um ábyrgð farsala.  

 Áður en vikið verður nánar að inntaki þeirra ábyrgðarreglna sem 

Aþenureglugerðin og V. kafli siglingalaganna bera með sér er mikilvægt að fjalla  

lauslega um framangreinda flokkun farþegaskipa með það að leiðarljósi að gefa mynd 

af þeim aðstæðum sem uppi munu verða þegar 136. gr. tekur gildi. Eins og fram kom 

í inngangi ritgerðarinnar er gert ráð fyrir að það muni vera gagnvart skipum í flokki A 

frá 30. desember 2016 og gagnvart skipum í flokki B frá 30. desember 2018.109 

5.3.2. Flokkun skipa samkvæmt reglugerð nr. 666/2001 um öryggi 

 farþegaskipa í innlandssiglingum  

Samkvæmt 1. gr. reglugerðarinnar er tilgangur hennar einkum að „koma á samræmdu 

öryggisstigi með tilliti til mannslífa og eigna á nýjum og gömlum farþegaskipum og 

háhraðafarþegaförum þegar skip úr þessum flokkum eru í innanlandssiglingum.“110 
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109 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 2.2. 
110 Reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum nr. 666/2001, 1. gr. 
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Því er mikilvægt að afmarka nánar hvers konar farþegaskip og háhraðafarþegaför 

heyri undir reglugerðina, sem og hvað átt er við með „innanlandssiglingum“ í 

framangreindum skilningi. Í n-lið 2. gr. er að finna skilgreiningu á því hugtaki og 

tiltekið að það eigi við um siglingar frá einni höfn í aðildarríki EES til sömu eða 

annarrar hafnar í því aðildarríki. Þá skal þess einnig getið að samkvæmt e-lið sömu 

greinar er „farþegaskip“ skilgreint sem skip sem flytja má fleiri en 12 farþega. Þannig 

má ráða að skip sem stunda farþegaflutninga, en hafa þó ekki heimild til að flytja 

þann fjölda farþega, séu ekki flokkuð í samræmi við efni reglugerðarinnar.  

 Gildissvið reglugerðarinnar er nánar afmarkað í ákvæðum 3. gr. og er það 

bæði gert með jákvæðum og neikvæðum hætti. Þannig er í 1. mgr. að finna tæmandi 

upptalningu á þeim tegundum eða einkennum skipa sem reglugerðinni er ætlað að ná 

yfir. Þannig kemur annars vegar fram að hún gildi um öll ný farþegaskip, sem og 

gömul farþegaskip sem eru 24 metrar að lengd eða lengri. Samkvæmt g-lið 2. gr. telst 

skip vera „nýtt“ í framgreindum skilningi ef kjölurinn hefur verið lagður eða er á 

svipuðu smíðastigi 1. janúar 2001 eða síðar. Með svipuðu smíðastigi er þá átt við að 

smíði og samsetning viðkomandi skips sé greinilega hafin og það sé orðið að minnsta 

kosti 50 tonn af þyngd eða 1% af áætluðum heildarþunga alls smíðaefnisins, eftir því 

hvort er minna. Þá telst skip vera gamalt ef það er ekki nýtt í framangreindum 

skilningi, sbr. h-liður 2. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar á reglugerðin einnig við um 

svonefnd háhraðafarþegaför. Þá er sérstaklega tekið fram að reglugerðin eigi við um 

framangreind skip án tillits til þess undir hvaða fána þau sigla þegar þau eru í 

innanlandssiglingum við Ísland. Að lokum kemur fram að efni reglugerðarinnar nái 

einnig til íslenskra skipa í innanlandssiglingum erlendis.  

 Í 2. mgr. er gildissviðið reglugerðarinnar afmarkað enn frekar og þá með 

neikvæðum hætti. Þannig má finna tæmandi talningu á tilteknum tegundum eða 

einkennum skipa sem reglugerðinni er ekki ætlað að ná yfir. Hér er í fyrsta lagi um að 

ræða farþegaskip sem eru herskip og liðsflutningaskip, sem og skip sem ekki eru 

knúin áfram með vélrænum hætti, eða sem smíðuð eru úr öðru efni en stáli eða 

jafngildu efni, og falla ekki undir viðmiðanir um háhraðaför eða hreyfiborin för. Í 

öðru lagi á reglugerðin ekki við um tréskip með frumstæðu smíðalagi eða þau skip 

sem teljast frumgerð og endurgerðir sögufrægra farþegaskipa sem voru hönnuð fyrir 

1965, og eru að mestu leyti úr upprunalegu efni. Þá á reglugerðin í þriðja lagi ekki við 

um lystisnekkjur, nema á þeim sé eða verði áhöfn, og að þær flytji fleiri en tólf 

farþega í atvinnuskyni. Að lokum eiga skip sem einungis eru í siglingum innan 
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hafnarsvæða ekki undir gildissvið reglugerðarinnar. Þess skal getið að samskonar 

takmarkanir er að finna í sömu grein hvað varðar háhraðafarþegaför, þá einkum 

varðandi herskip og liðsflutningaskip, skip sem ætluð eru til skemmtunar og þau skip 

sem sigla aðeins innan hafnarsvæða.  

 Ef viðkomandi farþegaskip stundar innanlandssiglingar og fellur undir 

framangreint gildissvið reglugerðarinnar, sér Samgöngustofa um að flokka það í 

samræmi við efni 4. gr. reglugerðarinnar en sú flokkun byggist á því hvaða 

hafsvæðum viðkomandi skip hefur heimild til að starfa á. Þá er í II. viðauka við 

reglugerðina að finna sérstakar skrár og kort yfir hafsvæði við Ísland þar sem 

viðmiðanir varðandi þessa flokka eru lagðar til grundvallar. Flokkun farþegaskipa 

samkvæmt 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar byggir á eftirfarandi viðmiðum: 

 Í flokki A eru „farþegaskip í innanlandssiglingum, öðrum en þeim sem falla 
 undir flokk B, C og D.“111 Þannig er um að ræða skip sem sigla á hafsvæði 
 sem er fyrir utan hafsvæði B, þ.e. meira en 20 mílum frá grunnlínu, sem 
 dregin er á milli nánar tiltekinna landfræðilegra staða, sem tilgreindir eru í II. 
 viðauka við reglugerðina, en þessar mælingar byggja á lögum um landhelgi, 
 efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979.112 

Í flokki B eru „farþegaskip í innanlandssiglingum og skal fjarlægð frá 
strandlínunni, þar sem skipreika fólk getur lent, aldrei vera meiri en 20 mílur 
miðað við meðalflóðhæð.“113 Ytri mörk hafsvæðis B er þannig lína, sem er á 
hverjum stað 20 mílur frá næsta stað grunnlínunnar og þeim stöðum sem 
tilgreindir eru í lýsingu á hafsvæði A samkvæmt II. viðauka með 
reglugerðinni. Innri mörk hafsvæðis B eru síðan annað hvort strandlengjan eða 
ytri mörk hafsvæða C þar sem slíkum hafsvæðum hefur verið komið á.114 

 Í flokki C eru „farþegaskip í innanlandssiglingum á hafsvæðum þar sem líkur á 
 hærri kenniöldu en 2,5 m eru minni en 10% á ársgrundvelli miðað við rekstur 
 allt árið, eða þeim hluta ársins sem reksturinn er bundinn við (t.d. rekstur yfir 
 sumartíma), og skal fjarlægð að vari aldrei vera meiri en 15 mílur og fjarlægð 
 að strandlínu, þar sem skipreika fólk getur lent, aldrei meiri en 5 mílur miðað 
 við meðalflóðhæð.“115 Ytri mörk hafsvæðis C er þannig tiltekin lína, sem 
 tilgreind er í lýsingu á hafsvæðum C í II. viðauka með reglugerðinni. Innri 
 mörk hafsvæðis C eru hins vegar annað hvort strandlengjan eða ytri mörk 
 hafsvæða D þar sem slíkum hafsvæðum hefur verið komið á.116 

 Í flokki D eru „farþegaskip í innanlandssiglingum á hafsvæðum þar sem líkur á 
 hærri kenniöldu en 1,5 m eru minni en 10% á ársgrundvelli, eða þeim hluta 
 ársins sem reksturinn er bundinn við (t.d. rekstur yfir sumartíma), og skal 
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111 Reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum nr. 666/2001, 1. mgr. 4. gr.  
112 sama heimild II. viðauki. 
113 sama heimild 1. mgr. 4. gr.  
114 sama heimild II. viðauki. 
115 sama heimild 1. mgr. 4. gr.  
116 sama heimild II. viðauki. 
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 fjarlægð að vari aldrei vera meiri en 6 mílur og fjarlægð að strandlínu, þar sem 
 skipreika fólk getur lent, meiri en 3 mílur, miðað við meðalflóðhæð.“117 

 Eins og áður hefur verið nefnt eru farþegaflutningar í atvinnuskyni hér á landi 

háðir sérstöku farþegaleyfi Samgöngustofu, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003 um 

eftirlit með skipum, en á slíku leyfi kemur m.a. fram á hvaða farsviði (hafsvæði) 

viðkomandi farþegaskip hefur heimild til að starfa. Samkvæmt yfirliti Samgöngustofu 

yfir skip með slíkt farþegaleyfi eru engin farþegaskip skráð með farsvið sitt á þeim 

hafsvæðum sem eiga undir flokk A og einungis tvö skip á þeim hafsvæðum sem eiga 

undir flokk B. Þar er annars vegar um að ræða skipið Herjólf, sem siglir 

áætlunarferðir á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar og/eða Þorlákshafnar, og 

hins vegar skipið Sæfara sem siglir áætlunarferðir frá Dalvík til Hríseyjar og 

Grímseyjar.118 Þannig er ljóst að 136. gr. a. sigll. (Aþenureglugerðin) mun, að öllu 

óbreyttu, einungis gilda um þessi tvö skip þegar hún tekur gildi gagnvart 

farþegaskipum í flokki B þann 30. desember 2018.  

 Í framhaldi af þessu má þó nefna að sú staða hefur komið upp, og kann að 

koma upp aftur síðar, að farþegaskip sem skráð er á hafsvæði í flokki C fái 

tímabundna heimild til að sigla á hafsvæðum í flokki B. Hér má sem dæmi nefna 

tilvik þar sem skipið Baldur, sem er með farsvið í flokki C, fékk tímabundna heimild 

til að leysa Herjólf af á meðan skipið var í slip árið 2014. Baldur uppfyllti í 

meginatriðum þær kröfur sem gerðar eru til skipa sem sigla á hafsvæðum B en þó 

ekki allar. Heimildin var því háð ýmsum skilyrðum sem uppfylla þurfti á því tímabili 

sem hún stæði yfir, s.s. að farsvið skipsins skyldi eftir sem áður takmarkast við sjólag 

sambærilegt og gildir um hafsvæði C.119 Eitt af því sem er sérstaklega áhugavert að 

velta upp í þessu sambandi er hvernig fara muni um ábyrgð farsala ef farþegaskip fær 

samskonar heimild eftir að 136. gr. a hefur tekið gildi gagnvart skipum í flokki B. 

Þannig er ljóst að slík skip munu hafa ríkari vátryggingaskyldu á grundvelli 

Aþenureglugerðarinnar sem felur m.a. í sér hærri vátryggingafjárhæðir en áskilið er í 

4. mgr. 145. gr. sigll., líkt og nánar verður vikið að síðar. Því má álykta að ef 

framangreindar aðstæður koma upp muni ábyrgð farsala fara eftir Aþenureglugerðinni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum nr. 666/2001, 1. mgr. 4. gr.  
118 Samgöngustofa, „Listi yfir skip með farþegaleyfi“, (Samgöngustofa) 
<http://skipaskra.sigling.is/skjamyndir/skyrslur/SkSkipmedfarthegaleyfi_allir.asp> skoðað 8. mars 
2016. 
119 Samgöngustofa, „Heimild fyrir ekjufarþegaferjuna Baldur til tímabundinna siglinga milli 
Vestmannaeyja og lands“, bréf til innanríkisráðuneytisins (Reykjavík 28. janúar 2014). 
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enda er slíkt skip þá raunverulega starfandi líkt og um skip í flokki B sé að ræða.120 

Það yrði því væntanlega gert að einu skilyrði slíkrar heimildar að viðkomandi farsali 

afli vátryggingar í samræmi við Aþenureglugerðina enda má telja óforsvaranlegt ef 

réttarstaða farþega yrði lakari en gert er ráð fyrir að gildi um skip sem sigla á þessum 

hafsvæðum. 

5.3.3. Réttarstaðan á grundvelli 137., 140., 141. og 143. gr. siglingalaganna  

5.3.3.1. Sakarreglan 

Meginreglan um bótaábyrgð farsala vegna lífs- eða líkamstjóns farþega kemur fram í 

1. málsl. 137. gr. sigll. en þar segir að „farsala [sé] skylt að bæta tjón er hlýst af því að 

farþegi lætur lífið eða slasast meðan á ferð stendur ef tjónið má rekja til yfirsjónar eða 

vanrækslu farsala sjálfs eða einhvers manns sem hann ber ábyrgð á.“ Af orðalagi 

ákvæðisins má þannig ráða að meginreglan um bótagrundvöllinn sé í þessum tilvikum 

sakarreglan. Þá fer um sönnunarbyrði eftir almennum reglum skaðabótaréttar, sbr. 1. 

mgr. 140. gr. sigll. Það hvílir því á tjónþola að sýna fram á að tjónið hafi orðið um 

borð í skipi farsala, á lögákveðnu eða umsömdu ábyrgðartímabili, sem og hvert 

umfang tjónsins sé. Þá ber honum einnig að sýna fram á að önnur skilyrði fyrir 

beitingu sakarreglunnar séu fyrir hendi, s.s. að orsök tjónsins megi leiða til saknæmrar 

háttsemi af hálfu farsala eða eftir atvikum einhvers sem hann ber ábyrgð á.121 

 Í 137. og 140. gr. sigll. kemur ekki fram hvaða menn það eru nákvæmlega sem 

bakað geti farsala bótaskyldu með skaðverkum sínum. Þá skal þess getið að 

samsvarandi ákvæði er að finna í 68. gr. laganna hvað ábyrgð farmflytjanda varðar en 

í báðum tilvikum er aðeins talað um mann sem hann (farsali eða farmflytjandi) ber 

ábyrgð á.122 Hér má þó álykta að um hefðbundna vinnuveitandaábyrgð sé að ræða þar 

sem annað er ekki sérstaklega tekið fram. Ef aðstæður eru hins vegar með þeim hætti 

að farsali er einnig útgerðarmaður skipsins, þá ber hann ábyrgð á tjóni sem stafar af 

yfirsjónum eða vanrækslu í starfi hjá einhverjum þeirra sem nefndir eru í 171. gr. 

sigll., þ.e. skipstjóra, skipshöfn, hafnsögumanni eða öðrum sem starfa í þágu skips.123 

Í slíkum tilvikum nær ábyrgðin því ekki aðeins til þeirra sem teljast myndu 

starfsmenn farsala í hefðbundnum skilningi heldur hugsanlega einnig annarra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Magnús Dige Baldursson, lögfræðingur, Samgöngustofa, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 23. 
mars 2016). 
121 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 232-233. 
122 sama heimild 233. 
123 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
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sjálfstæðra framkvæmdaraðila, svo lengi sem þeir starfa í þágu skips, s.s. 

hafnarverkamanna.124  

 Fram til þessa hafa skaðabótamál vegna lífs- eða líkamstjóns farþega í 

sjóflutningum verið afar fátið hér á landi. Þannig má líklega aðeins nefna einn dóm 

sem fallið hefur um það efni fyrir íslenskum dómstólum, Hrd. 18. nóvember 1965 í 

máli nr. 118/1964.125 

Atvik málsins voru þannig að farþegi um borð í m/s Esju varð fyrir nokkru 
líkamstjóni þegar hún hrasaði niður stiga sem lá af bátsdekki niður á 
aðalþilfar, með þeim afleiðingum að hún skarst á vinstri augabrún og hlaut 
mikla áverka á hné. Í málinu þótti ljóst að umræddur stigi hafði á þessum tíma 
verið glerháll vegna ísingar. Bar hún því m.a. við að ekki hafði verið borið á 
hann salt, sem og að erfitt hafi verið að ná góðu taki á handriði, sem aðeins var 
öðrum megin við stigann. Vegna þessa taldi hún sig eiga rétt á fullum bótum 
frá útgerð skipsins vegna þess vanbúnaðar, hirðuleysis og skorts á 
nauðsynlegum öryggisráðstöfunum, sem um borð hafði verið, miðað við þá 
hættu sem ætla mátti að ísingin í stiganum gæti valdið. Útgerðin bar því m.a. 
við að konan ætti sjálf sök á tjóninu þar sem hún hafði ekki gengið niður 
stigann aftur á bak líkt og ætíð skuli gera við þessar aðstæður. Niðurstaða 
dómsins var sú að starfsmenn útgerðarinnar hefðu sýnt af sér saknæma 
háttsemi þar sem ekki hefðu verið gerðar nokkrar ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir að hálka myndaðist í stiganum, né hafður sérstakur maður við hann til 
þess að aðstoða þá farþega sem fara þurftu um hann. Þó féllst dómurinn einnig 
á það sem útgerðinni að konan hefði ekki sýnt fullrar varkárni með því að fara 
niður stigann með þeim hætti sem hún gerði. Var hún því látin bera helming 
tjóns síns sjálf. 

 Í framangreindu máli var sakarreglan grundvöllur ábyrgðarinnar þar sem 

tjónþola tókst sönnun um að rekja mætti tjónið til saknæmrar háttsemi af hálfu farsala. 

Þess skal þó getið að dómurinn féll í tíð eldri siglingalaga en álykta má að niðurstaðan 

yrði sú sama samkvæmt núgildandi lögum. Þá getur það einnig haft hagnýta 

skírskotun að líta til norrænnar dómaframkvæmdar í þessu sambandi enda um 

sambærilegar ábyrgðarreglur að nær öllu leyti að ræða, þ.e.a.s. áður en bæði Danmörk 

og Noregur tóku í lög Aþenusamninginn, eins og honum var breytt með bókun árið 

2002. Hér má því t.d. nefna eftirfarandi norskan dóm ND 2003.97 Roskilde 

SAGAFJORD.  

 Atvik málsins voru þannig að farþegi, sem tók þátt í veislu um borð í norskri 
 ferju, varð fyrir líkamstjóni þegar hann rann til á hálu þilfari. Dómurinn taldi 
 ekki rök til að dæma um ábyrgð útgerðarmanns á grundvelli strangari 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 233. 
125 sama heimild 233. 
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 bótareglu en sakarreglunnar þar sem tjónið ætti ekki rætur sínar að rekja til 
 atvika sem sérkennandi eru fyrir siglingar.126 Þá taldi dómurinn einnig að ekki 
 væri eðlilegt að gera þær kröfur að útgerðarmaður hefði átt að hindra aðgang 
 farþega að umræddum stað á þilfarinu. Því var tjónþoli ekki talinn hafa tekist 
 sönnun um að tjónið væri afleiðing saknæmrar háttsemi sem útgerðarmaður 
 bæri ábyrgð á. Var hann því sýknaður í málinu.127  

5.3.3.2. Sakarlíkindareglan 

Þrátt fyrir að framangreind 137. gr. sigll. feli í sér þá meginreglu að grundvöllur 

skaðabótaábyrgðar farsala skuli vera sakarreglan er sú regla ekki fortakslaus að öllu 

leyti. Þannig er í 2. málsl. 2. mgr. 140. gr. laganna kveðið á um sérstök 

undantekningartilvik sem valda því að reglum um sönnun verður beitt með öðrum og 

víðtækari hætti en samkvæmt meginreglunni. Þannig kemur þar fram að, verði lífs- 

eða líkamstjón rakið til atvika sem sérkennandi eru fyrir siglingar, s.s. skiptapa, 

strands, árekstrar, sprengingar, eldsvoða eða galla í skipinu, færist sönnunarbyrðin um 

sök af tjónþola yfir á farsala. Til þess að farsali losni undan ábyrgð þarf hann því að 

sanna að tjónsatburðurinn verði hvorki rakinn til sakar hans sjálfs né manna, sem 

hann ber ábyrgð á.128 Hér er því um að því um að ræða ábyrgð á grundvelli 

sakarlíkindareglunnar. Mikilvægt er að hafa í huga að önnur skilyrði 

skaðabótaábyrgðar standa þó óbreytt, s.s. að tjónþoli þurfi að sýna fram á að tjónið 

falli innan gildissviðs siglingalaganna og hvert umfang þess sé. Þá er saknæm 

háttsemi af hálfu farsala eftir sem áður skilyrði skaðabótaábyrgðar og því felst eina 

breytingin raunar í hinni öfugu sönnunarbyrði.129 

 Sem dæmi um beitingu þessarar reglu má nefna að í framangreindum norskum 

dómi ND 2003.97 Roskilde SAGAFJORD tók dómurinn sérstaklega fram að ekki væri 

grundvöllur fyrir því að beita víðtækari ábyrgðarreglu en sakarreglunni vegna 

umrædds tjóns, þ.e. þegar viðkomandi farþegi rann til á þilfari skipsins. Þá niðurstöðu 

mátti leiða af því að tjónið gat ekki talist hafa orðið vegna atvika sem sérkennandi 

væru fyrir siglingar í fyrrgreindum skilningi. Í þessu sambandi má þó geta þess að 

álitamál hefur verið uppi um hvernig túlka skuli hugtakið „galli í skipinu“ í skilningi 

137. gr., þ.e. hvers konar atvik falli þar undir. Í álitum norrænna nefnda, sem komu að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Hér kemur til álita samsvarandi regla og í 2. mgr. 140. gr. íslensku siglingalaganna, þ.e. til þess að 
sakarlíkindareglan geti átt við þarf tjónið að leiða af tilteknum atburðum sem þar eru taldir upp og 
teljast sérkennandi fyrir siglingar. 
127 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
128 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 233-234. 
129 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1036-1037. 
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samningu frumvarpa til breytinga á siglingalögum skömmu eftir árið 1980, eru nefnd 

dæmi um aðstæður sem þar kunna að falla undir. Eru þar m.a. nefnd dæmi um laust 

stigahandrið eða gólf sem skortir nauðsynlegan búnað til varnar hálku. Það má því 

álykta að ef þau atvik, sem uppi voru í framangreinda máli Hrd. 18. nóvember 1965 í 

máli nr. 118/1964, hefðu átt sér stað í tíð núgildandi laga væri ekki útilokað að litið 

yrði svo á að um galla í skipinu hafi verið að ræða. 

 Að lokum skal þess getið að í 139. gr. sigll. kemur fram sú almenna regla að 

lækka megi fébótaábyrgð eða fella hana niður ef farsali sannar að farþegi hafi með 

yfirsjónum eða vanrækslu sjálfur átt einhverja sök á því tjóni sem hann varð fyrir. 

Þetta á við hvort sem ábyrgð farsala byggir á sakarreglunni eða sakarlíkindareglunni. Í 

raun gilda þannig almennar reglur skaðabótaréttar um áhrif eigin sakar og má því 

segja að umrætt ákvæði hafi enga sjálfstæða þýðingu hvað þetta varðar.130 

5.3.3.3. Takmörkun ábyrgðar 

Jafnvel þó farsali verði talinn bera skaðabótaábyrgð vegna lífs- eða líkamstjóns 

farþega, hvort sem er á grundvelli sakarreglunnar eða sakarlíkindareglunnar, er ekki 

með fullu víst að hann muni eftir sem áður þurfa að bæta viðkomandi tjón að fullu. 

Þannig kemur sú regla fram í 1. málsl. 1. mgr. 141. gr. sigll. að bótaskylda farsala 

vegna lífs- eða líkamstjóns skuli takmörkuð við 100.000 SDR. Er því um að ræða 

lögbundna ábyrgðartakmörkun (bótaþak) sem felur í sér að farsali getur borið hana 

fyrir sig jafnvel þó hennar hafi hvorki verið getið í farsamningi né gerð farþega kunn 

á annan hátt í aðdraganda ferðar.131  

 Líkt og áður var lauslega nefnt leiðir hins vegar af 143. gr. sigll. að farsala er 

óheimilt að takmarka ábyrgð sína með þessum hætti ef það sannast að hann „hafi 

sjálfur valdið tjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi og mátti vera ljóst að slíkt tjón 

mundi sennilega hljótast af.“ Hingað til hefur hvorki reynt á þetta ákvæði fyrir 

dómstólum hér á landi né verið sérstaklega ritað um inntak eða beitingu þess. Það er 

hins vegar ljóst að nokkur veigamikil álitaefni kunna að koma upp í þessu sambandi 

sem mikilvægt er að víkja nánar að. Þá ber að geta að hliðstætt ákvæði er að finna í 6. 

mgr. 70. gr. laganna varðandi farmflutninga en töluvert hefur reynt á það ákvæði í 

framkvæmd. Verður því stuðst við þá umfjöllun og dómaframkvæmd sem orðið hefur 

í tengslum við beitingu þess ákvæðis eftir því sem við getur átt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1036. 
131 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 237-238. 
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 Eitt helsta álitaefni sem upp kann að koma varðandi beitingu 143. gr. er 

einkum hvað felist nákvæmlega í orðalaginu „farsali sjálfur“. Fræðimenn virðast þó 

hafa verið nokkurn veginn á einu máli í þessu sambandi og talið að hugtakið eigi að 

skýra eftir orðanna hljóðan, þ.e. ekki með rýmri hætti en orðalagið beinlínis gefur 

tilefni til. Í framkvæmd er það yfirleitt félag (skipaútgerð) sem gerir út skip í 

farþegaflutningum, s.s. hluta- eða einkahlutafélag, en við slíkar aðstæður kemur til 

álita hvaða aðilar það eru innan félagsins sem geti með aðgerðum sínum orðið til þess 

að takmörkun ábyrgðar nái ekki fram að ganga. Almennt hefur verið talið að hér sé 

einkum um ræða aðgerðir æðstu yfirmanna í þjónustu farsala, þ.e. þeirra sem taka 

ákvarðanir um reksturinn og bera ábyrgð á félaginu, sem og ákvörðunum þess út á 

við. Hér er því væntanlega aðeins um að ræða lykilstjórnendur slíks félags s.s. 

stjórnarmenn eða forstjóra þess. Líklega verður þó að meta þetta eftir aðstæðum 

hverju sinni og horfa þá fremur til þess hvaða verk hafi verið unnið eða vanrækt, 

hvort um hafi verið að ræða verkefni sem venjulega sé unnið af útgerðarmanni 

sjálfum eða æðsta yfirmanni, sem og hvort einhver hafi eftirlit með verkum þess 

aðila.132 Af framangreindu má hins vegar telja ljóst að aðgerðir annarra venjulegra 

starfsmanna farsala, s.s. áhafnarinnar, eiga almennt ekki að skipta máli í þessum 

efnum.133  

 Þær aðstæður kunna einnig að vera uppi að sá sem gerir út skip sé 

einstaklingur og jafnframt sé hann skipstjóri skipsins. Við slíkar aðstæður er enginn 

vafi um hver teljist farsali í skilningi ákvæðisins. Hins vegar hefur verið talið að við 

þessar aðstæður geti slíkur útgerðarmaður takmarkað ábyrgð sína þrátt fyrir að hann 

sem skipstjóri valdi tjóni af stórfelldu gáleysi. Þannig verði að lýta svo á að skipstjóri 

sé aldrei farsali eða útgerðarmaður sjálfur þegar hann sinni því hlutverki. Af 

ofangreindu má því ráða að nokkuð mikið þurfi til að koma svo 143. gr. sigll. verði 

beitt og farsali látinn bera ótakmarkaða ábyrgð.134 Þá er jafnframt mikilvægt að hafa í 

huga að sönnunarbyrðin um að farsali hafi fyrirgert rétti sínum til að takmarka ábyrgð 

sína á þessum grundvelli hvílir á þeim sem heldur fram þeirri staðhæfingu.135 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Jón Finnbjörnsson, „Tveir dómar um takmörkun ábyrgðar farmflytjanda“ (1995) 3 Tímarit 
lögfræðinga 45, 210. 
133 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1037-1038. 
134 Jón Finnbjörnsson, „Tveir dómar um takmörkun ábyrgðar farmflytjanda“ (1995) 3 Tímarit 
lögfræðinga 45, 210. 
135 Arnljótur Björnsson, „Ábyrgð flytjanda farms á sjó, í lofti og á landi“, (1990) 2 Tímarit lögfræðinga 
40, 93. 
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 Eins og áður kom fram er hámark ábyrgðar farsala vegna lífs- og líkamstjóns 

100.000 SDR á hvern farþega, sbr. 1. mgr. 141. gr. sigll., en sú fjárhæð hefur staðið 

óbreytt frá gildistöku núgildandi siglingalaga árið 1985. Ef miðað er við meðaltal 

sölugengis SDR það sem af er árinu 2016 samsvarar 1 SDR 178,47 íslenskum 

krónum. Þannig jafngildir umrædd takmörkunarfjárhæð samtals 17.847.000 kr. en 

bótafjárhæðin er reiknuð með venjulegum hætti á grundvelli skaðabótalaga nr. 

50/1993. Það er því ljóst að ef um alvarlegt líkamstjón er að ræða, sem veldur hárri 

varanlegri örorku, eða hugsanlega andláti viðkomandi farþega, er alls óvíst, og raunar 

ólíklegt, að tjón hans verði bætt að fullu á grundvelli umræddra ákvæða 

siglingalaganna.136 Þess skal þá getið að réttur til takmörkunar ábyrgðar nær ekki til 

vaxta og málskostnaðar, sbr. 4. mgr. 141. gr. sigll. 

5.3.3.4. Skaðabótakrafa vegna lífs- og líkamstjóns 

Í 147. gr. sigll. er tiltekið hverjir geti haft uppi sjálfstæða bótakröfu vegna lífs- og 

líkamstjóns farþega en þar segir í 1. mgr. að „hafi farþegi beðið líkamstjón eða annað 

tjón vegna seinkunar í sambandi við flutning geti einungis farþeginn sjálfur borið 

fram kröfu til bóta af þeim sökum eða sá sem öðlast hefur réttarstöðu hans.“ Þá er í 2. 

mgr. sömu greinar tekið fram að „skaðabótakröfu vegna andláts farþega [geti] sá einn 

borið fram sem tekur við réttindum hins látna eða þeim sem voru á framfæri hans.“ 

Þannig er ljóst að framangreind ákvæði 147. gr. laganna skerða ekki réttinn til að 

framselja bótakröfu farþega umfram það sem almennt gildir. Þá skerðir ákvæðið 

heldur ekki rétt þess manns sem á tilkall til dánarbóta eftir farþega, þ.e.a.s. erfingja 

hans. Að lokum skal nefnt að í 1. mgr. 148. gr. sigll. er að finna tæmandi talningu á 

því hvar höfða megi mál vegna flutnings farþega og farangurs, en í 2. mgr. sömu 

greinar er aðilum þó heimilað að semja um varnarþing eða gerðardóm, eftir að tjón 

hefur orðið.137 

5.3.4. Réttarstaðan á grundvelli 136. gr. a sigll. (Aþenureglugerðin) 

5.3.4.1. Almennt 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. Aþenureglugerðarinnar gilda ákvæði Aþenusamningsins, 

eins og honum var breytt með bókuninni frá 2002, um ábyrgð farsala á farþegum og 

farangri í sjóflutningum. Í samningnum er að finna ítarleg ákvæði um þetta efni en 

gerður er greinarmunur á annars vegar tjóni sem orsakast vegna „atviks við 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
137 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 240-241. 
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sjóflutninga“ (e. shipping incident) og hins vegar tjóni sem stafar öðrum ástæðum. 

Þannig er réttarstaða aðila ekki að öllu leyti sú sama eftir því í hvorn flokkinn 

viðkomandi tjón fellur. Þá er í samningnum einnig að finna ákvæði um rétt farsala til 

að takmarka ábyrgð sína við nánar tilgreindar fjárhæðir sem mikilvægt er að skoða í 

samhengi við framangreindar takmörkunarfjárhæðir V. kafla núgildandi siglingalaga.  

5.3.4.2. Tjón sem orsakast vegna atviks við sjóflutninga 

Samkvæmt a-lið 5. mgr. 3. gr. Aþenusamningsins er með hugtakinu „atvik við 

sjóflutninga“ einkum átt við þær aðstæður þegar skip strandar, tekur niðri, lendir í 

árekstri, sekkur eða hvolfir, sprenging eða eldur verður um borð eða galli er í skipinu. 

Í framangreindum tilvikum ber farsali hlutlæga bótaábyrgð upp að 250.000 SDR (kr. 

44.617.500) gagnvart farþega í tengslum við sérhvert tilvik við sjóflutninga, sbr. 1. 

mgr. 3. gr. samningsins. Við þessar aðstæður þarf farþegi því ekki að sýna fram á 

saknæma háttsemi af hálfu farsala til þess að eiga rétt til skaðabóta. Hins vegar standa 

aðrar sönnunarkröfur óbreyttar og þarf tjónþoli því eftir sem áður að sýna fram á að 

tjónið falli undir gildissvið Aþenusamningsins, sem og hvert umfang tjónsins sé, sbr. 

6. mgr. 3. gr. samningsins.138 Jafnvel þó um sé að ræð tjón sem til kemur vegna atviks 

við sjóflutninga getur farsali í vissum tilvikum komið sér undan hlutlægri ábyrgð. 

Þetta á einkum við ef hann sannar að atvikið hafi annaðhvort:  

a. komið til vegna styrjaldar, hernaðarátaka, borgarastyrjaldar, 
uppreisnar eða óvenjulegs, óhjákvæmilegs og óviðráðanlegs 
náttúruviðburðar; eða  

b. hafi að öllu leyti orðið af völdum athafnar eða athafnaleysis þriðja 
aðila í þeim tilgangi að valda atvikinu.139 

 Ef tjón sem orsakast af atviki við sjóflutninga nemur hærri upphæð en 250.000 

SDR verður að sækja það sem út af stendur á hendur farsala á grundvelli 

sakarlíkindareglunnar, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. samningsins. Eins og áður hefur 

komið fram hvílir þá sönnunarbyrðin á farsala um að hann hafi ekki valdið tjóninu 

með saknæmum hætti.140 Þá er í b-lið 5. mgr. 3. gr. samningsins sérstaklega tiltekið að 

slík saknæm háttsemi af hálfu farsala nái einnig til þeirra sem starfa í hans þágu ef sú 

háttsemi fellur innan starfsviðs þeirra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 469. 
139 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.2.2. 
140 sama heimild kafli 3.2.2. 
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5.3.4.3. Tjón sem orsakast af öðrum ástæðum 

Farþegi getur orðið fyrir lífs- eða líkamstjóni af ýmsum ástæðum um borð í skipi án 

þess að það verði talið hafa orsakast vegna atviks tengt sjóflutningum í 

framangreindum skilningi. Í 2. mgr. 3. gr. Aþenusamningsins er kveðið á um ábyrgð 

farsala í slíkum tilvikum en þar kemur fram að þá beri farsali ábyrgð á grundvelli 

sakarreglunnar. Við slíkar aðstæður hvílir því sönnunarbyrðin um saknæma háttsemi 

farsala á þeim sem bóta krefst.141  

5.3.4.4. Takmörkun ábyrgðar 

Samkvæmt 7. gr. Aþenusamningsins er hámarksbótafjárhæð farsala vegna hvers lífs- 

eða líkamstjóns 400.000 SDR (kr. 71.388.000). Þrátt fyrir þetta geta tvenns konar 

tilvik leitt til þess að takmörkunarfjárhæðin verði hærri en framangreind fjárhæð. 

Annars vegar er farsala og farþega heimilt að semja sín á milli um hærri 

takmörkunarfjárhæðir en þær sem samningurinn kveður á um, sbr. 10. gr. 

samningsins, og þá geta einstök samningsríki hins vegar ákveðið að hækka umrædda 

takmörkunarfjárhæð í sínum siglingalögum umfram það sem samningurinn gerir ráð 

fyrir. Ástæða þess síðarnefnda er einkum sú að í Alþjóðasamningi um takmörkun 

ábyrgðar á sjóréttarkröfum (e. Convention on Limitation of Liability for Maritime 

Claims, LLMC) frá 1996 er samningsríkjum veitt slík heimild þegar um líkamstjón 

farþega er að ræða.142  

 Þá má að lokum nefna að samkvæmt 13. gr. samningsins fellur réttur farsala til 

að takmarka ábyrgð sína niður ef rekja má tjónið til ásetnings eða stórfellds gáleysis 

af hans hálfu og honum mátti vera ljóst að slíkt tjón myndi sennilega hljótast af 

háttseminni. Þannig er um að ræða samsvarandi ákvæði og í 143. gr. sigll. sem áður 

var fjallað um. 

5.4. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi 

farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum vatnaleiðum 

5.4.1. Almennt 

Með lögum nr. 12/2016 var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

1177/2010, um réttindi farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum vatnaleiðum, 

innleidd í íslenskan rétt. Markmið reglugerðarinnar er einkum að tryggja farþegum á 

sjó og skipgengum vatnaleiðum sambærilega vernd og þekkist í öðrum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 469. 
142 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 



! 44!

flutningageirum, s.s. í flugi og á landi.143 Framkvæmd innleiðingarinnar hér á landi 

var með þeim hætti að þremur efnislega nýjum ákvæðum var bætt við núgildandi 

siglingalög, þ.e. annars vegar 148. gr. a og 148. gr. b, þar sem kveðið er á um 

gildissvið og framfylgd reglugerðarinnar og hins vegar 242. gr. a þar sem tiltekið er 

að brot gegn ákvæðum hennar varði sektum.  

 Í reglugerðinni er að finna bæði ítarlegar og umfangsmiklar reglur er varða 

réttindi farþega í sjóflutningum, sem og skyldur flutningsaðila til að stuðla að 

framgangi þeirra réttinda. Þess skal getið að um er að ræða tiltekin réttindi sem ekki 

hafði verið kveðið á um áður og því hafði innleiðing reglugerðarinnar það ekki í för 

með sér að breyta þyrfti öðrum ákvæðum siglingalaganna sem þar var fyrir að 

finna.144 Í grófum dráttum má segja að reglugerðin varði einkum bann við mismunun 

farþega í sjóflutningum í tengslum við þau flutningsskilyrði sem flutningsaðilar setja, 

sem og gegn mismunun fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga og aðstoð við þá. Þá 

er einnig mælt fyrir um réttindi farþega þegar ferð er aflýst eða henni seinkar, 

lágmarksupplýsingar sem veita á farþegum, meðferð kvartana og um framkvæmd 

reglugerðarinnar almennt.145  

Ljóst er að þau ákvæði reglugerðarinnar sem snúa að réttindum farþega þegar 

ferð er aflýst eða henni seinkar hafa einna mesta þýðingu fyrir efni þessarar ritgerðar 

og verður því leitast við að gera þeim ítarleg skil hér á eftir. Þó verður einnig vikið 

lauslega að öðrum framangreindum þáttum hennar með það að leiðarljósi að gefa 

heildstæða mynd af því hvaða áhrif hún hefur á farþegaflutninga á sjó hér á landi. 

5.4.2. Gildissvið reglugerðarinnar 

Í 1. mgr. 148. gr. a. sigll. er gildissvið ákvæðisins (reglugerðarinnar) afmarkað með 

jákvæðum hætti en þar kemur fram að hún gildi einkum um farþega í sjóflutningum ef 

höfnin, þar sem farið er um borð eða frá borði, er staðsett hér á landi eða í öðru EES-

ríki. Einnig nær gildissvið hennar til farþega sem ferðast í slíkum farþegaflutningum 

jafnvel þó sú höfn, þar sem farið er frá borði, sé staðsett utan EES-ríkis, ef það er 

flutningsaðili innan EES sem starfrækir flutningana. Þá tekur reglugerðin jafnframt til 

farþega í skemmtisiglingu, ef höfnin, þar sem farið er um borð í skipið, er staðsett hér 

á landi eða í öðru EES-ríki.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 2.1. 
144 sama heimild kafli 2.1. 
145 sama heimild kafli 3.1. 
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 Undantekningar frá framangreindu er að finna i 2. mgr. sömu greinar þar sem 

gildissvið reglugerðarinnar er nánar afmarkað, en þá með neikvæðum hætti. Þannig 

eru talin upp sérstök tilvik, og/eða eiginleikar skips, sem valda því að reglugerðin 

verði ekki talin eiga við um viðkomandi farþegaflutning. Ber þar helst að nefna að 

reglugerðin á ekki við um þau skip sem aðeins hafa leyfi til að flytja allt að 12 

farþega, eða þar sem heildarlengd siglingar með farþega er styttri en 500 metrar aðra 

leið. Þá gildir hún heldur ekki um skip sem stunda einungis skoðunar- og 

kynningarferðir, s.s. hvalaskoðunarferðir. Af framangreindu má því ráða að efni 

reglugerðarinnar hefur fyrst og fremst áhrif á útgerðir skipa í áætlunarsiglingum, sem 

og þau skip sem stunda skemmtisiglingar. Hér má sem dæmi nefna skipin Herjólf og 

Baldur, sem stunda áætlunarsiglingar innanlands, sem og skipið Ocean Diamond sem 

stundar skemmtisiglingar í kringum Ísland og Grænland.146  

5.4.3. Bann við mismunun farþega varðandi flutningsskilyrði 

Auk ýmissa almennra ákvæða sem finna má í fyrsta kafla reglugerðarinnar er þar 

einnig að finna sérstök ákvæði er varða útgáfu farmiða og bann við mismunun í 

flutningsskilmálum flutningsaðila, eins og honum er lýst í d-lið 3. gr. 

reglugerðarinnar.147 Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar segir þannig eftirfarandi: 

Með fyrirvara um sérstök gjöld, sem eru greidd niður af félagslegum 
ástæðum, skulu almenningi standa til boða samningsskilmálar 
flutningsaðila eða farmiðasala og þau gjöld sem þeir leggja á, án 
beinnar eða óbeinnar mismununar á grundvelli þjóðernis kaupanda 
eða staðfestustaðar flutningsaðila eða farmiðasala inn Sambandsins. 

 Þá kemur jafnframt fram í 1. gr. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar að ef 

upprunalegur flutningsaðili, þ.e. viðsemjandi farþega, felur einhverjum þriðja aðila 

(öðrum flutningsaðila) að efna tilteknar skuldbindingar samkvæmt reglugerðinni, beri 

hann einnig ábyrgð á athöfn og athafnaleysi þess aðila sem á í hlut og framkvæmir 

störfin innan síns verksviðs.  

5.4.4. Bann við mismunun fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga  

Í þriðja kafla reglugerðarinnar er að finna ítarlegar reglur um réttindi fatlaðra og 

hreyfihamlaðra einstaklinga, eins og þeim er lýst í a-lið 3. gr. reglugerðarinnar. Þar 

kemur m.a. fram að slíkir einstaklingar eigi að meginreglu sama rétt til flutnings og 

aðrir. Þá kemur einnig fram að aðgengisskilyrði, aðstoð og upplýsingar af hálfu 
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146 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 4.2. 
147 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 473. 



! 46!

flutningsaðila skuli vera í samræmi við efni reglugerðarinnar.148 Í 1. mgr. 15. gr. 

reglugerðarinnar er kveðið á um víðtæka bótaskyldu flutningsaðila ef tjón verður á 

ferlihjálpartæki eða öðru sérstöku hjálpartæki fatlaðs eða hreyfihamlaðs einstaklings. 

Ef slíkur búnaður týnist eða verður fyrir tjóni, vegna atviks við sjóflutninga, skal 

gengið út frá því að það sé vegna yfirsjónar eða vanrækslu af hálfu flutningsaðila. Í 

slíkum tilvikum er því um að ræða hlutlæga ábyrgð af hálfu flutningsaðila. 

Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar skulu þá bætur vegna þessa jafngilda kostnaði við 

endurkaup eða eftir atvikum viðgerð á búnaðinum. Þess skal þó getið að framangreind 

ákvæði gilda ekki ef 4. gr. Aþenureglugerðarinnar á við um viðkomandi flutning, sbr. 

4. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar. 

5.4.5. Réttindi farþega þegar ferð er aflýst eða henni seinkar 

5.4.5.1. Almennt 

Í þriðja kafla reglugerðarinnar er m.a. að finna ítarlegar reglur um (a) upplýsingagjöf 

til farþega þegar ferð seinkar eða er aflýst, (b) skyldu flutningsaðila til að útvega 

farþega ókeypis máltíð eða hressingu, og eftir atvikum næturgistingu, og (c) 

endurgreiðslu fargjaldsins eða bætur vegna seinkunar. Þessar reglur koma því raunar 

til viðbótar þeim ákvæðum siglingalaganna er snúa að ábyrgð farsala vegna seinkunar 

og er því mikilvægt að gera þeim greinargóð skil. 

5.4.5.2. Upplýsingagjöf til farþega 

Samkvæmt 16. gr. reglugerðarinnar ber flutningsaðila, þegar farþegaflutningum eða 

skemmtisiglingu er aflýst eða brottför seinkar, að upplýsa farþega um stöðu mála eins 

fljótt og auðið er og aldrei síðar en 30 mínútum eftir áætlaðan brottfarartíma. Þá ber 

flutningsaðila einnig að upplýsa farþega um áætlaðan brottfarar- og komutíma um leið 

og þær upplýsingar liggja fyrir. Ef aðstæður eru þannig að farþegar missa af tengiferð 

sökum þess að ferð er aflýst eða henni seinkar ber flutningsaðila að gera allt sem í 

hans valdi stendur til að upplýsa hlutaðeigandi farþega um aðrar tengiferðir sem völ er 

á. Þá er að lokum kveðið á um að veita skuli fötluðum eða hreyfihömluðum 

einstaklingum umræddar upplýsingar á aðgengilegu sniði.149 
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148 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 473.; Alþt. 2015-2016, A-
deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.4. 
149 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.5.1. 
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5.4.5.3. Aðstoð við farþega þegar ferð er aflýst eða seinkar 

Ef flutningsaðili hefur sérstaka ástæðu til að ætla að brottför skips í 

farþegaflutningum eða skemmtisiglingum verði aflýst eða seinki um meira en 90 

mínútur fram yfir áætlaðan brottfarartíma ber honum bjóða farþegum uppá nasl, 

máltíðir eða hressingu, án endurgjalds, sbr. 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. Þessa 

skyldu ber þó að skoða í samræmi við lengd biðtímans og með hliðsjón af því hvort 

slíkt sé yfir höfuð tiltækt eða raunhæft hverju sinni.150 

 Séu aðstæður þannig að seinkun eða aflýsing brottfarar veldur því að gista 

þurfi eina nótt eða fleiri ber flutningsaðila, ef það er mögulegt, að bjóða farþegum upp 

á gistingu um borð í skipinu eða í landi, án endurgjalds. Þá ber flutningsaðila einnig 

að sjá um flutning viðkomandi farþega til og frá hafnarmiðstöð, sbr. 2. mgr. 17. gr. 

reglugerðarinnar. Þar kemur þó einnig fram að flutningsaðila sé heimilt að takmarka 

heildarkostnað vegna gistiaðstöðu hvers farþega í landi, að frátöldum flutningi til 

hafnarmiðstöðvarinnar og frá henni, við 80 evrur á nótt og við þrjár nætur að 

hámarki.151 

5.4.5.4. Breyting á ferð og endurgreiðsla þegar ferð er aflýst eða 

 henni seinkar 

Í 18. gr. reglugerðarinnar kemur fram að ef viðkomandi flutningsaðili sjái fram á að 

aflýsa þurfi farþegaflutningi eða að brottför seinki í meira en 90 mínútur skuli hann 

bjóða farþeganum að velja á milli þess að fá ferð sinni breytt til lokaákvörðunarstaðar 

eða fá andvirði farmiðans endurgreitt. Eftir aðstæðum getur hann einnig boðið farþega 

að ferðast til baka til fyrsta brottfararstaðar. 

 Fari svo að komu til lokaákvörðunarstaðar seinkar geta farþegar eftir atvikum 

einnig farið fram á bætur úr hendi flutningsaðila í samræmi við þau viðmið sem 

kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr. reglugerðarinnar. Þar kemur fram að lágmarksbætur 

skuli nema 25% af andvirði farmiðans í tengslum við seinkun sem er að a.m.k.:  

a. ein klukkustund, ef um er að ræða ferð sem áætlað er að standi yfir í allt að 

fjórar klukkustundir, 

b. tvær klukkustundir, ef um er að ræða ferð sem áætlað er að standi yfir í meira 

en fjórar klukkustundir en þó ekki meira en átta klukkustundir, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.5.2. 
151 sama heimild kafli 3.5.2. 
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c. þrjár klukkustundir, ef um er að ræða ferð sem áætlað er að standi yfir í meira 

en átta klukkustundir en þó ekki meira en 24 klukkustundir, eða 

d. sex klukkustundir, ef um er að ræða ferð sem áætlað er að standi yfir í meira 

en 24 klukkustundir. 

 Fari hins vegar svo að seinkun verði meiri en tvöfaldur sá tími sem að framan 

greinir skulu bæturnar nema 50% af andvirði farmiðans. 

 Þær bætur sem til stofnast á framangreindum grunni ber flutningsaðila að 

greiða innan eins mánaðar frá því að slík beiðni hefur verið lögð fram, sbr. 5. mgr. 19. 

gr. reglugerðarinnar. Þess skal þó getið að flutningsaðila er heimilt að undanþiggja sig 

ábyrgð við þessar aðstæður ef hann sýnir fram á að viðkomandi ferð sé aflýst eða 

henni seinkar af völdum veðurskilyrða sem stofna öryggi skipsins í hættu eða af 

völdum óvenjulegra aðstæðna sem koma í veg fyrir siglingu jafnvel þótt gripið hefði 

verið allra réttmætra ráðstafana, sbr. 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Sönnunarbyrði 

um að aðstæður hafi verið með þessum hætti hvílir á farsala. 

5.4.6. Lágmarksupplýsingagjöf og meðferð kvartana 

Í fjórða kafla reglugerðarinnar er að finna frekari reglur um upplýsingagjöf til farþega, 

sem og reglur um meðferð kvartana vegna brota á efni reglugerðarinnar. Samkvæmt 

22. gr. reglugerðarinnar er gert ráð fyrir að viðkomandi flutningsaðili veiti farþegum 

viðunandi upplýsingar meðan á ferð stendur á því sniði sem öllum er aðgengilegt og á 

sömu tungumálum og þær upplýsingar sem venja er að allir aðrir farþegar fái. Þá ber 

einnig að huga sérstaklega að þörfum fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga hvað 

þetta varðar. Þær upplýsingar sem hér er um að ræða varða m.a. réttindi farþega 

samkvæmt reglugerðinni, auk upplýsinga um breytingar á ferð, t.d. um seinkun eða ef 

ferð er aflýst. Þá skal einnig veita farþegum upplýsingar um aðgengisskilyrði fyrir 

fatlaða og hreyfihamlaða einstaklinga.152 

 Um meðferð kvartana vegna brota á ákvæðum reglugerðarinnar er fjallað í 24. 

gr. reglugerðarinnar og er þá gert ráð fyrir tvenns konar fyrirkomulagi til að koma 

slíkum kvörtunum á framfæri. Annars vegar er það lagt á flutningsaðila að koma á fót 

og gera aðgengilegt fyrirkomulag fyrir meðferð kvartana að því er varðar réttindi og 

skyldur sem falla undir ákvæði reglugerðarinnar. Hins vegar er farþegum heimilt að 

gera upp kvörtun við yfirvöld. Það stjórnvald sem annast framkvæmd og eftirlit með 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 508 - 375. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 3.6. 
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ákvæðum reglugerðarinnar er Samgöngustofa og er því hægt að bera upp slíkar 

kvartanir til hennar, sbr. 1. og 2. mgr. 148. gr. b sigll.  

5.5. Ábyrgð farsala vegna seinkunar 

5.5.1. Almennt 

Ásamt því sem fram kemur um ábyrgð flutningsaðila vegna seinkunar í 

framangreindri reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 er einnig að 

finna reglur um þetta efni í 137. til 142. gr. sigll. Þannig er ljóst að farþegi sem verður 

fyrir seinkun getur orðið fyrir fjárhagslegu tjóni, umfram það sem hann getur 

mögulega fengið bætt á grundvelli reglugerðarinnar, og koma þá umræddar reglur 

siglingalaganna hugsanlega til skoðunar. Þess skal hins vegar getið að 

Aþenureglugerðin og Aþenusamningurinn hafa ekki að geyma reglur er varða ábyrgð 

vegna seinkunar og því kemur ábyrgð á grundvelli 136. gr. a laganna ekki til skoðunar 

jafnvel þó slíkt tjón verði í tengslum við skip sem annars ætti undir gildissvið 

reglugerðarinnar. 

5.5.2. Bótagrundvöllurinn og sönnunarreglur 

Samkvæmt 2. málsl. 137. gr. sigll. fer um ábyrgð farsala á tjóni vegna seinkunar með 

sama hætti og gildir um líkamstjón skv. 1. málsl. sömu greinar. Þá er í 2. málsl. 138. 

gr. að finna samsvarandi ákvæði varðandi tjón sem hlýst af seinkun í tengslum við 

flutning eða afhendingu farangurs. Farsala er þannig skylt að bæta hvers konar tjón 

sem farþegi verður fyrir vegna seinkunar ef rekja má það til saknæmrar háttsemi af 

hans hálfu, eða einhvers þeirra manna sem hann ber ábyrgð á. Það telst þá einnig vera 

seinkun í skilningi laganna ef ekkert verður af þeirri ferð sem samið hafði verið um, 

þ.e. henni er aflýst.153 

 Ef farþegi, sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni vegna seinkunar, tekst að sýna 

fram á að slík seinkun hafi raunverulega orðið ber farsali í öllum tilvikum bótaábyrgð 

á tjóninu nema hann geti sýnt fram á að það verði ekki rakið til sakar hans eða neins 

sem hann ber ábyrgð á, sbr. 4. mgr. 140. gr. sigll. Hér er því um að ræða ábyrgð á 

grundvelli sakarlíkindareglunnar en viðkomandi farþegi þarf eftir sem áður að færa 

sönnur á að tjón hafi orðið, umfang þess og að það hafi raunverulega orsakast vegna 

umræddrar seinkunar. Ástæða þess að farsali er látinn bera ábyrgð á grundvelli 

sakarlíkindareglunnar þegar um seinkun er að ræða er einkum sú að hann ræður 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 234.; Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur 
(óútgefið handrit). 
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ferðinni en ekki farþegi, þ.e. farþegi á engan kost á að hafa áhrif á framkvæmd 

ferðarinnar. Hér skiptir því ekki máli hvort um sé að ræða seinkun sem varðar farþega 

sjálfan, handfarangur eða annan farangur.154 

5.5.3. Takmörkun ábyrgðar 

Hvað varðar rétt farsala til að takmarka ábyrgð sína þá er í 1. mgr. 141. gr. sigll. 

tiltekið að hámarksábyrgð farsala vegna seinkunar á flutningi farþega skuli takmörkuð 

við 2.000 SDR (kr. 356.940). Þess skal þó getið að í 142. gr. er fjallað um eigin 

ábyrgð farþega (sjálfsábyrgð) en slíkur frádráttur frá tjónsábyrgð farsala kemur til 

sjálfkrafa ef hann kýs að bera hana fyrir sig. Þannig er ekki nauðsynlegt að 

sérstaklega hafi verið samið um þetta á milli aðila.155 Samkvæmt 3. tölul. 142. gr. 

getur farsali því dregið frá allt að 20 SDR fyrir hvern farþega vegna tjóns sem hlýst 

vegna seinkunar. Þá skal einnig nefnt að farsali getur ekki áskilið í farsamningi meiri 

eigin áhættu af hálfu farþega, sbr. 149. gr. sigll. 

 Eins og áður hefur komið fram í sambandi við lífs- og líkamstjón farþega er í 

143. gr. laganna að finna ákvæði um ótakmarkaða ábyrgð ef sannast hefur að farsali 

hafi sjálfur valdið tjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi og mátt vera ljóst að slíkt 

tjón myndi sennilega hljótast af. Þetta á einnig við hvað varðar rétt farsala til að draga 

eigin ábyrgð farþega frá bótafjárhæðinni, þ.e. sá réttur fellur niður að sömu skilyrðum 

uppfylltum. Vísast því að öðru leyti til fyrri umfjöllunar um þetta efni.  

5.6. Ábyrgð farsala á farangri og handfarangri 

5.6.1. Almennt 

Samkvæmt 1. mgr. 128. gr. sigll. eiga farþegar rétt á að hafa meðferðis farangur í 

hæfilegu magni og er slíkur flutningur því jafnan eðlileg viðbót á samningi um 

farþegaflutning á sjó. Af þessu tilefni er í V. kafla siglingalaganna að finna nokkur 

ákvæði þar sem tekið er á ýmsum mikilvægum þáttum hvað slíkan flutning varðar og 

skipta þar mestu þau ákvæði er lúta að ábyrgð farsala ef farangur týnist eða verður 

fyrir tjóni meðan á ferð stendur.156 Á móti skal þess einnig getið að farþegi getur 

borið skaðabótaábyrgð gagnvart farsala ef svo fer að farangur hans veldur tjóni sem 

honum, eða einhverjum sem hann ber ábyrgð á, er um að kenna, sbr. 130. gr. laganna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 235, . 
155 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1037.  
156 Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 468. 
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Það verður þó að telja hið fyrrnefnda mun algengara í framkvæmd, þ.e. að farsali 

valdi bótaskyldu tjóni á farangri í eigu farþega. 

 Meginreglan um ábyrgð farsala á hvers konar farangri kemur fram í 1. mgr. 

138. gr. sigll. en þar segir að farsala „sé skylt að bæta tjón er hlýst af því að farangur 

týnist eða skemmist meðan á ferð stendur ef tapið eða tjónið hlýst af yfirsjón eða 

vanrækslu hans sjálfs eða einhvers manns sem hann ber ábyrgð á.“ Þá er einnig 

kveðið á um að sama regla eigi við um tjón sem hlýst af seinkun í tengslum við 

flutning eða afhengingu farangurs. Ábyrgð farasala á farangri er því ætíð á 

sakargrundvelli líkt og þegar um lífs- og líkamstjón, eða tjón vegna seinkunar, er að 

ræða.157 Þrátt fyrir þetta gilda að einhverju leyti ólíkar sönnunarreglur eftir því hvort 

viðkomandi farangur telst vera handfarangur eða annar almennur farangur í skilningi 

siglingalaganna. Það er því mikilvægt að gera greinarmun á því hvers konar farangur 

um er að ræða þegar grundvöllur ábyrgðarinnar kemur til skoðunar. Í 3. mgr. 120. gr. 

sigll. eru þessi hugtök afmörkuð með ítarlegum hætti en fjallað er nánar um það efni í 

kafla 3.4. hér að framan. Er því vísað til því þeirrar umfjöllunar hvað þessar 

skilgreiningar varðar.    

 Einnig skal áréttað, sem fram kom í kafla 3.5., að jafnvel þó umræddar 

ábyrgðarreglur séu að meginreglu ófrávíkjanlegar, sbr. 149. gr. sigll. er farsala í 

vissum tilvikum heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á nánar tilteknum farangri. Þannig 

er farsala annars vegar heimilt að undanþiggja sig ábyrgð á handfarangri, sem ekki er 

í eða á meðfylgjandi ökutæki, áður en hann kemur um borð og eftir að hann er farinn 

frá borði, sbr. 2. mgr. 150. gr. sigll.158 Þá er honum hins vegar heimilt að undanþiggja 

sig ábyrgð á lifandi dýrum sem eru flutt sem farangur, sbr. 4. mgr. sömu greinar. 

5.6.2. Ábyrgð farsala á almennum farangri 

Í 2. málsl. 3. mgr. 140. gr. er kveðið á um sönnunarreglur þegar tjón verður á 

almennum farangri, þ.e. farangri sem farsali tekur til vörslu meðan á ferð stendur. Þar 

kemur fram að farsali beri sönnunarbyrði um að hvorki hann né annar maður, sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 468. 
158 Þetta gildir þó ekki ef um er að ræða flutning á sjó milli skips og lands og sá flutningur er innifalinn 
í fargjaldinu eða flutningurinn fer fram með farartæki sem farsali leggur til. Einnig gildir þetta ekki 
fyrir þann tíma sem farangurinn er í vörslum farsala en farþeginn er staddur á hafnarbakka, í 
farþegastöð eða í öðrum hafnarmannvirkjum, sbr. 2. mgr. 150. gr. sigll. 
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hann ber ábyrgð á, eigi sök á viðkomandi tjóni. Takist honum ekki slík sönnun verður 

hann því talinn bera ábyrgð á grundvelli sakarlíkindareglunnar.159  

5.6.3. Ábyrgð farsala á handfarangri 

Þegar tjón verður á handfarangri gilda í raun sömu reglur og þegar um lífs- eða 

líkamstjón farþega er að ræða, sbr. 1 málsl. 3. mgr. 140. gr. sigll. Þannig er 

meginreglan sú að farsali ber í þessum tilvikum ekki víðtækari ábyrgð en leiðir af 

almennum reglum skaðabótaréttarins, þ.e. sakarreglunnar. Líkt og áður hefur verið 

fjallað um í tenglum við lífs- og líkamstjón farþega er sönnunarbyrðinni um sök hins 

vegar snúið við ef umrætt tjón orsakast vegna „atviks við sjóflutninga“ eins og þeim 

er líst í 2. mgr. 140. gr. laganna. Við slíkar aðstæður fer því um ábyrgðina á 

grundvelli sakarlíkindareglunnar.160 

 Einnig skal þess getið að sérregla gildir um þá muni (dýrgripi) sem taldir eru 

upp í 2. mgr. 138. gr. laganna en þar segir að farsali verði ekki ábyrgur fyrir tapi eða 

tjóni á peningum, verðbréfum eða öðrum verðmætum, t.d. gulli, silfri, úrum, 

gimsteinum, skartgripum eða listmunum, nema hann hafi tekið við þeim til 

öryggisgeymslu. Það er því aðeins í þeim tilvikum að hann hafi tekið við slíkum 

munum til sérstakrar geymslu að um ábyrgðina fari með framangreindum hætti, þ.e. 

eftir sakarlíkindareglunni. 

 Af framangreindu má ráða að almennt er kveðið á um strangari ábyrgð á 

hendur farsala þegar um almennan farangur er ræða heldur en handfarangur. Ástæða 

þessa er einkum sú að slíkur farangur (almennur farangur) er yfirleitt í vörslum farsala 

á meðan flutningi stendur. Viðkomandi farþegi (eigandi farangursins) á því venjulega 

ekki möguleika á að fylgjast sérstaklega með umönnun eða meðferð hans á meðan 

ferð stendur, ólíkt því sem gildir um handfarangur. Ef slíkur farangur verður fyrir 

tjóni er því yfirleitt mun auðveldara fyrir farsala að sanna að ekki hafi verið um 

saknæma háttsemi að ræða af hans hálfu en fyrir farþegann að sanna hið 

gagnstæða.161   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 234.; Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjóréttur 
(óútgefið handrit). 
160 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1037. 
161 sama heimild 1037.; Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og 
farangri“ (1987) 4 Tímarit lögfræðinga 37, 235. 
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5.6.4. Takmörkun ábyrgðar 

Í 2. mgr. 141. gr. sigll. er kveðið á um þær takmörkunarfjárhæðir sem farsali getur 

borið fyrir sig vegna skaðabótaábyrgðar á farangri sem orðið hefur fyrir tjóni. Er þá 

um ólíkar fjárhæðir að ræða eftir eðli viðkomandi farangurs. Þannig kemur fram að ef 

farangur glatast, skemmist eða kemur of seint fram skuli bótafjárhæðin takmarkast við 

1.300 SDR (kr. 232.011) fyrir handfarangur hvers farþega, 5.000 SDR (kr. 892.350) 

fyrir peninga og önnur verðmæti sem nefnd eru í 2. mgr. 138. gr., 8.000 SDR (kr. 

1.427.760) fyrir hverja bifreið og 2.000 SDR (kr. 356.940) fyrir annars konar farangur 

hvers farþega.  

 Þrátt fyrir framangreindar takmörkunarfjárhæðir er í 142. gr. sigll. einnig 

kveðið á um eigin ábyrgð (sjálfsábyrgð) farþega þegar tjón verður á farangri líkt og 

áður var nefnt í sambandi við tjón sem verður vegna seinkunar. Farsala er þannig veitt 

heimild til að draga nánar tiltekna fjárhæð frá bótafjárhæðinni þegar um slíkt tjón er 

að ræða. Þar kemur fram að farþega sé annars vegar heimilt að draga 150 SDR fyrir 

hverja bifreið sem tjón veður á og hins vegar 20 SDR fyrir tap eða tjón á öðum 

farangri farþega. Líkt og áður kom fram er ekki áskilið að sérstaklega hafi verið samið 

um þetta og þá leiðir af 149. gr. að farsali geti ekki gert fyrirvara um meiri eigin 

ábyrgð farþega en þar er kveðið á um.162 

5.6.5. Ábyrgð farsala á grundvelli Aþenureglugerðarinnar 

Í Aþenusamningnum, eins og honum var breytt með bókun frá 2002, sem og 

Aþenureglugerðinni, er einnig að finna reglur er varða ábyrgð farsala vegna tjóns sem 

verður á farangri á meðan ferð stendur. Þannig mun 136. gr. a sigll. gilda um 

ábyrgðina í slíkum tilvikum þegar um er að ræða farþegaskip sem skráð eru með 

farsvið sitt á hafsvæðum í flokki A og B samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 666/2001 

um öryggi farþegaskipa í innlandssiglingum.  

 Líkt og í siglingalögunum er í samningnum gerður greinarmunur á annars 

vegar handfarangri og hins vegar öðrum almennum farangri.163 Þá er efni þeirra 

reglna sem gilda um grundvöll ábyrgðarinnar nokkurn veginn með sama sniði og áður 

var fjallað um. Þannig ber farsali samkvæmt 3. mgr. 3. gr. samningsins 

skaðabótaábyrgð á tjóni á handfarangri (e. cabin luggage) á grundvelli 

sakarlíkindareglu ef tjónið má rekja til atviks við sjóflutninga eins og því er líst í a-lið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Alþt. 1984-1985, A-deild, 1037. 
163 Thor Falkanger og Hans Jacob Bull, Sjørett (8. útg., Sjørettsfondet 2016) 476. 
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5. mgr. 3. gr. samningsins. Ef handfarangur verður hins vegar fyrir tjóni eða glatast 

vegna annarra ástæðna, þ.e. ekki vegna atviks við sjóflutninga, fer um ábyrgðina 

samkvæmt sakarreglunni. Þegar um er að ræða annan almennan farangur gildir 

sakarlíkindareglan hins vegar án tillits til þess hvort tjón má rekja til atviks við 

sjóflutninga eða ekki, sbr. 4. mgr. 3. gr. samningsins. 

 Í 8. gr. samningsins er kveðið á um þær fjárhæðir sem skaðabótaskylda farsala 

takmarkast við þegar um er að ræða skaðabótaskylt tjón á farangri eða ökutækjum 

sem flutt eru með viðkomandi skipi. Þar kemur fram að takmörkunarfjárhæðin skuli 

vera 2.250 SDR (kr. 401.558) fyrir handfarangur hvers farþega, 12.700 SDR (kr. 

2.266.569) fyrir hverja bifreið og 3.375 SDR (kr. 602.336) fyrir annars konar farangur 

hvers farþega. Farsali verður því almennt ekki látinn bera ábyrgð á greiðslu hærri 

bótafjárhæðar nema sérstaklega hafi verið samið um slíkt eða hann hafi sjálfur valdið 

umræddu tjóni af stórfelldu gáleysi eða ásetningi og mátt vera ljóst að slíkt tjón myndi 

sennilega hljótast af, sbr. 10. og 13. gr. samningsins.  

5.7. Allsherjartakmörkun ábyrgðar samkvæmt IX. kafla siglingalaganna 

Líkt og áður hefur komið fram fylgir starfsemi á sjó töluverð áhætta og því verða 

reglulega óhöpp og slys sem leitt geta til verulegs tjóns eða kostnaðar. Er þá ekki 

aðeins um að ræða kostnað vegna tjóns sem kann að verða á skipi, farþegum, farangri 

eða farmi heldur einnig við að fjarlægja skip og farm, hreinsa menguð svæði, o.s.frv. 

Sá kostnaður sem kann að falla á útgerðarmann í sjóflutningum getur því orðið mjög 

umfangsmikill og þungbær fyrir þann rekstur sem hann heldur úti.164 Til að bregðast 

við þessu geta reglur IX. kafla siglingalaganna um allsherjartakmörkun ábyrgðar 

útgerðarmanns einnig komið til skoðunar þegar um veigamikið sjóslys er að ræða í 

tengslum við farþegaflutninga. Þá geta þessar reglur jafnvel leitt til þess að farþegar, 

sem orðið hafa fyrir tjóni, fái ekki að fullu þær bætur sem þeir almennt ættu rétt á 

samkvæmt 141. gr. sigll. sem áður hefur verið fjallað um. Ástæða þessa er einkum sú 

að reglur um takmörkun ábyrgðar farsala samkvæmt V. kafla siglingalaganna víkja 

fyrir reglum IX. kafla hvað þetta varðar.165 Með tilliti til þessa er rétt að víkja lauslega 

að þessum reglum og þeim áhrifum sem þær kunna að hafa á réttarstöðu farsala og 

farþega þegar um bótaskylt tjón er að ræða. Þar sem efni IX. kafla laganna er hins 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 88 – 88 mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 1. 
165 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 238. 
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vegar nokkuð umfangsmikið verður einungis leitast við að draga fram nokkur 

meginatriði í þessu sambandi. 

 Með hugtakinu „allsherjartakmörkun bótaábyrgðar“ er einkum átt við heimild 

útgerðarmanns til að takmarka bótaábyrgð sína innan eða utan samninga við ákveðna 

hámarksfjárhæð. Jafnvel þó almennt sé rætt um allsherjartakmörkun „útgerðarmanns“ 

í þessu sambandi er mikilvægt að nefna að sömu heimild hefur m.a. eigandi skips 

(sem ekki er útgerðarmaður), afnotahafi, farmsamningshafi og umráðamaður þess, 

sbr. 1. mgr. 173. gr. sigll.166 Þessum aðilum verður því að meginreglu ekki gert að 

greiða hærri heildarbætur vegna sama atburðar og gildir þá einu hvort slík bótakrafa 

er ein eða fleiri. Með öðrum orðum má segja að slíkur aðili (farsali) verði aðeins 

ábyrgur upp að tiltekinni hámarksfjárhæð vegna allra þeirra krafna sem stofnast út af 

sama tjónsatviki eða „samtölu allra krafna sem rísa vegna eins og sama atburðar“, 

eins og því er lýst í 4. mgr. 177. gr. sigll.  

Af framangreindu leiðir að mikilvægt er að aðgreina reglur um 

allsherjartakmörkun ábyrgðar frá þeim reglum siglingalaganna sem áður hefur verið 

lýst og snúa að sérstakri takmörkun bótaábyrgðar farsala samkvæmt 141. gr. sigll. 

Þannig tekur slík takmörkun ábyrgðar (sérstök takmörkun) aðeins til einstakra 

tegunda krafna en ekki allra krafna, sem stafa af sama tjónsatburði, líkt og 

allsherjartakmörkunin gerir ráð fyrir.167 Ef umfangsmikið tjón hlýst af einum og sama 

atburði, þannig að kröfur á hendur útgerðarmanni verða margar, geta reglur um 

allsherjartakmörkun ábyrgðar leitt til þess að einstakir kröfuhafar eigi ekki rétt til bóta 

sem nema þeirri fjárhæð sem þeir almennt ættu rétt á samkvæmt ákvæðum 

siglingalaganna um sérstaka takmörkun einstakra tegunda krafna.168  

Samkvæmt 1. mgr. 174. gr. sigll. er heimild til að beita reglum um 

allsherjartakmörkun ábyrgðar fyrir hendi án tillits til þess á hvaða grundvelli sú 

ábyrgð hvíli og skiptir því ekki máli hvort slík bótakrafa hefur stofnast á grundvelli 

sakarreglunnar eða annarrar víðtækari bótareglu. Í sama ákvæði er síðan að finna 

tæmandi talningu á mismunandi tegundum krafna sem sætt geta slíkri takmörkun 

ábyrgðar. Þar er m.a. um að ræða kröfur vegna tjóns á mönnum og munum þegar slíkt 

tjón verður um borð í skipinu, eða í beinum tengslum við rekstur skipsins, sem og 
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166 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin V - Ábyrgð farsala á farþegum og farangri“ (1987) 4 
Tímarit lögfræðinga 37, 238. 
167 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin III – Almenn takmörkun bótaábyrgðar eftir 9. og 10. kafla 
siglingalaga“ (1987) 1 Tímarit lögfræðinga 37, 9-10. 
168 sama heimild 20. 
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kröfur sem stofnast vegna tjóns sem hlýst að seinkun flutninga á skipi með farþega 

eða farangur þeirra, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 174. sigll. Þar sem skipseiganda er 

yfirleitt mikill hagur að því að eiga rétt til takmörkunar hefur verið talið að ákvæðum 

174. gr. skuli ekki beitt með lögjöfnun um aðrar bótakröfur en þær sem eru þar 

beinlínis taldar upp.169  

Um takmörkunarfjárhæðirnar sjálfar er fjallað í 177. gr. sigll. en þær upphæðir 

byggja á LLMC-samningnum, eins og honum var breytt með bókun árið 1996. 

Samkvæmt 1. mgr. 177. gr. er takmörkunarfjárhæðin vegna lífs- eða líkamstjóns 

farþega miðuð við 175.000 SDR (kr. 31.232.250) sem síðan margfaldast með hæstri 

leyfilegri farþegatölu samkvæmt vottorðum skipsins. Það skiptir því ekki máli hversu 

margir farþegar raunverulega eru um borð í skipi þegar tjón verður heldur er fremur 

horft til þess hversu margir þeir mega vera um borð samkvæmt haffæraskírteini þess. 

Þá tekur 3. mgr. 177. gr. til allra annarra krafna sem sæta takmarkaðri ábyrgð, s.s. 

vegna munatjóns, en þar kemur fram að ábyrgðartakmörkin séu þá alls 1.000.000 

SDR (kr. 178.470.000).170 Sú fjárhæð hækkar síðan enn frekar þegar skip vegur meira 

en 2.000 tonn eftir því sem nánar kemur fram í þremur töluliðum sömu greinar.171  

 Þess skal getið, líkt og fjallað hefur verið um í tengslum við sérstaka 

ábyrgðartakmörkun farsala, að stórfellt gáleysi eða ásetningur, þess sem ábyrgð ber, 

getur orðið til þess að takmörkunarrétturinn fellur niður og ábyrgðin verður 

ótakmörkuð, sbr. 176. gr. sigll. Sem áður þarf tjónvaldi þá að hafa mátt vera ljóst að 

slíkt tjón myndi sennilega hljótast af háttseminni.172    

Í 178. gr. sigll er fjallað um hvernig skipta skuli takmörkunarfjárhæð milli 

kröfuhafa ef hún hrekkur ekki til að greiða allar kröfur. Er þá að meginreglu miðað 

við að þær skuli greiða að réttri tiltölu við fjárhæð þeirra en þó njóta kröfur vegna lífs- 

og líkamstjóns nokkurs forgangsréttar sem ekki verður þó nánar vikið að hér. Að 

lokum má þá nefna að í X. kafla siglingalaganna er kveðið á um svonefnda 

takmörkunarsjóði sem útgerðarmaður getur stofnað í því tilliti að greiða eða setja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 88 – 88 mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 2.1.; Arnljótur 
Björnsson, „Nýju siglingalögin III – Almenn takmörkun bótaábyrgðar eftir 9. og 10. kafla siglingalaga“ 
(1987) 1 Tímarit lögfræðinga 37, 12. 
170 Breytingar á LLMC-samningnum frá 1996 sem Alþjóðasiglingamálastofnun samþykkti árið 2012, 
leiða til þess að þessi fjárhæð á að vera 1.510.000 SDR eða alls kr. 269.489.700. Nú eru drög að 
frumvarpi til breytinga á siglingalögunum til umsagnar hjá innanríkiráðuneytinu. Þar er m.a. finna 
þessa hækkun á takmörkunarfjárhæð 3. mgr. 177. gr. sigll. 
171 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 88 – 88 mál., athugasemdir við 1. gr. 
172 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin III – Almenn takmörkun bótaábyrgðar eftir 9. og 10. kafla 
siglingalaga“ (1987) 1 Tímarit lögfræðinga 37, 12. 
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tryggingu fyrir fullri takmörkunarfjárhæð samkvæmt framangreindri 177. gr. laganna. 

Rétturinn til að bera fyrir sig reglum IX. kafla um takmörkun ábyrgðar er hins vegar 

ekki háður því að slíkur sjóður hafi verið stofnaður.173  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Arnljótur Björnsson, „Nýju siglingalögin III – Almenn takmörkun bótaábyrgðar eftir 9. og 10. kafla 
siglingalaga“ (1987) 1 Tímarit lögfræðinga 37, 24. 
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6. Vátryggingaskylda í tengslum við farþegaflutninga á sjó 

6.1. Almennt 

Af framangreindri umfjöllun má ráða að farsali getur borið ábyrgð á tjóni farþega og 

farangurs sem orsakast á meðan ferð stendur og þá yfirleitt á grundvelli víðtækari 

bótareglna en almennt gildir í íslenskum skaðabótarétti. Þrátt fyrir að ábyrgðin sé því 

jafnan strangari en almennt gerist hefur farsali einnig að meginreglu lögbundinn rétt 

til að takmarka ábyrgð sína við nánar tilteknar hámarksfjárhæðir eins og áður hefur 

verið fjallað um. Þessar fjárhæðir eru þá mismunandi eftir því hvert eðli tjónsins er, 

sem og hvort ábyrgðin byggi á 137. - 140. gr. sigll. annars vegar eða 136. gr. a 

(Aþenureglugerðinni) hins vegar. Þá geta reglur IX. kafla siglingalaganna um 

allsherjartakmörkun útgerðarmanns einnig komið til skoðunar um ábyrgðina þegar um 

meiriháttar sjóslys er að ræða. 

 Jafnvel þó viðkomandi ákvæði siglingalaganna og Aþenureglugerðarinnar 

mæli fyrir um að ábyrgð farsala skuli takmörkuð við tiltekna hámarksfjárhæð má gera 

ráð fyrir að þær skaðabætur sem á hann kunna að falla geti í sumum tilvikum numið 

svo háum fjárhæðum að þær fáist ekki að fullu greiddar úr hendi hans. Þetta getur t.d. 

átt við þegar farsali er einstaklingur með lítinn rekstur þar sem lítið má út af bregða. 

Til að bregðast við þessari áhættu er bæði í siglingalögunum og Aþenureglugerðinni 

að finna ákvæði þar sem lögð er sú skylda á farsala að hann afli sér sérstakrar 

vátryggingar (ábyrgðartryggingar) vegna bótaskylds tjóns sem á hann kann að falla. 

Megingildi slíkrar ábyrgðartryggingar er tvíþætt, þ.e. annars vegar að vernda hinn 

bótaskylda (farsala) fyrir þungbærum fjárútlátum og hins vegar að tryggja tjónþola 

(farþega) bætur í fjölmörgum tilvikum, þegar hann hefði annars þurft að bera tjón sitt 

sjálfur. Þessar skyldutryggingar eru þannig til þess fallnar að auka öryggi farþega og 

aðhald með starfsemi farþegaskipa hér á landi.174  

6.2. Skyldubundin vátrygging samkvæmt siglingalögunum 

Samkvæmt 4. mgr. 145. gr. sigll. er farsala sem annast sjálfur flutning skylt að kaupa 

vátryggingu hjá tryggingafélagi með starfsleyfi hér á landi gegn tjóni sem hann ber 

ábyrgð á samkvæmt ákvæðum V. kafla siglingalaganna. Þannig er gert ráð fyrir að 

vátryggingafjárhæðir slíkra trygginga nægi í öllum tilvikum til greiðslu þeirrar 

upphæðar sem ábyrgð farsala takmarkast við samkvæmt lögunum. Jafnframt kemur 

fram að þessi vátryggingaskylda hvíli á þeim sem raunverulega annast flutninginn, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Alþt. 1997-1998, þskj. 1005- 593. mál, athugasemdir við 2. gr. 
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þ.e. ef farsali hefur falið einhverjum þriðja aðila að framkvæma hann í heild eða að 

hluta. Þá er gert ráð fyrir að framangreind vátryggingarskylda nái til allra skipa sem 

falla undir lögin og stunda farþegaflutninga, án tillits til þess hvort það er skráð sem 

farþegaskip á skipskrá eða hversu marga farþega því er heimilt að flytja. Að öðru leyti 

afmarkast gildissvið 4. mgr. 145. gr. af samanburðarskýringu við önnur viðeigandi 

ákvæði laganna, þá einkum ákvæði V. og IX. kafla laganna.175 Ef skip stundar 

farþegaflutninga aðeins hluta úr ári ber farsala ekki að halda vátryggingunni á þeim 

tíma sem sú starfsemi liggur niðri. 

 Líkt og áður hefur komið fram er í IX. kafla siglingalaganna kveðið á um 

allsherjartakmörkun ábyrgðar útgerðarmanns, þ.e. heimild hans til að takmarka 

ábyrgð sína vegna heildartjóns sem hlýst af einu og sama tjónsatviki. Þannig er ljóst 

að eitt slíkt tilvik getur leitt til tjóns sem nemur milljörðum króna og verður því 

líklega ekki að fullu bætt af viðkomandi útgerðarmanni. Til þess að lágmarka slíka 

áhættu er í 1. mgr. 171. gr. a sigll. fjallað um tengsl vátrygginga og reglna um 

allsherjartakmörkun ábyrgðar. Þar kemur m.a. fram að útgerðarmönnum íslenskra 

skipa sem eru 300 brúttótonn og stærri sé skylt að afla sér vátryggingar vegna tjóns 

sem þeir valda þriðja aðila með skipum sínum. Þá gildið það sama um útgerðarmenn 

erlendra skipa af sömu stærð sem koma í íslenskar hafnir. Sú trygging sem slíkum 

aðilum ber að afla sér í þessum tilvikum er svonefnd P&I vátrygging (e. Protection 

and Indemnity insurance) eða önnur sambærileg ábyrgðartrygging, sbr. 6. mgr. 171. 

gr. a. sigll. 

 Samkvæmt 7. mgr. 171. gr. a sigll. skal vátrygging sem þessi taka til 

sjóréttarkrafna sem háðar eru takmörkunum samkvæmt LLMC-samningnum frá 1996 

og taka þannig mið af þeim fjárhæðum sem þar eru lagðar til grundvallar. Líkt og 

áður hefur komið fram miðast takmörkunarfjárhæðin, þegar farþegi skips lætur lífið 

eða slasast, við 175.000 SDR, sem síðan margfaldast með hæstri leyfilegri farþegatölu 

samkvæmt vottorðum viðkomandi skips, sbr. 1. mgr. 177. gr. sigll. Þannig er ljóst að 

ríkari vátryggingaskylda hvílir á skipum sem eru yfir 300 brúttótonn heldur en leiðir 

af 4. mgr. 145. gr. laganna þar sem vátryggingarfjárhæðin vegna lífs- eða líkamstjóns 

farþega takmarkast aðeins við 100.000 SDR. 
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6.3. Skyldubundin vátrygging samkvæmt Aþenureglugerðinni 

Í 4. gr. a Aþenusamningsins kemur fram að sérhverjum farsala skips, sem hefur leyfi 

til að flytja fleiri en tólf farþega, beri að hafa vátryggingu eða aðra fjárhagslega 

tryggingu, s.s. í formi bankaábyrgðar, sem tekur til skaðabótaábyrgðar vegna lífs- eða 

líkamstjóns sem farþegar kunna að verða fyrir. Slíkri skyldutryggingu er því ekki 

ætlað að ná til skaðabótakrafna vegna tjóns á farangri eða seinkunar. Þá kemur 

jafnframt fram að upphæð slíkrar vátryggingar, eða annarrar fjárhagslegrar tryggingar, 

skuli ekki vera lægri en 250.000 SDR fyrir hvern farþega í tengslum við sérhvert 

tilvik. Eftir að stjórnvöld hafa staðfest að skip hafi vátryggingu eða aðra fjárhagslega 

tryggingu skal gefa út skírteini fyrir skipið þar sem staðfest er að vátryggingar eða 

aðrar fjárhagslegar tryggingar séu í gildi í samræmi við ákvæði samningsins.176  

Ef tjón fellur undir 177. gr. margfaldast fyrrgreind fjárhæð (250.000 SDR) í 

samræmi við hæsta leyfilega farþegatölu samkvæmt vottorðum skipsins. Þar af 

leiðandi hefur Aþenureglugerðin að geyma ríkari vátryggingaskyldu en leiðir af 1. 

mgr. 171. gr. a. sigll. en þar byggir vátryggingafjárhæðin á LLMC-samningnum frá 

1996. Eins og áður kom fram er þá gert ráð fyrir að takmörkunarfjárhæðin vegna 

hvers farþega geti að hámarki verið 175.000 SDR. Mikilvægt er að nefna að þetta 

fyrirkomulag er ekki andstöðu við LLMC-samninginn þar sem grein 7.2 heimilar 

samningsríkjum að hækka heildartakmörkunarfjárhæðir vegna lífs- og líkamstjóns 

farþega umfram það sem samningurinn gerir ráð fyrir. Það er því ljóst að ríkari 

vátryggingaskylda hvílir á farþegaskipum í millilandasiglingum og þeim sem stunda 

innanlandssiglingar og eru skráð með farsvið á hafsvæðum í flokki A og B.177  

6.4. Er rétt að láta Aþenureglugerðina einnig ná til skipa sem skráð eru í 

flokki C og D með tilliti til vátryggingaskyldunnar? 

Eins og fram hefur komið er í 2. mgr. 2. gr. Aþenureglugerðarinnar að finna heimild 

til handa aðildarríkjum að láta gildissvið hennar einnig ná til annarra farþegaskipa en 

þeirra sem skráð eru í flokki A og B. Þá kom einnig verið nefnt að við innleiðingu 

reglugerðarinnar hafi upphaflega verið ætlunin að neyta heimildarinnar en sambærileg 

nálgun hafði þá m.a. verið farin við innleiðingu hennar í Noregi og við framkvæmd 

hennar í Danmörku. Sú nálgun mætti hins vegar andstöðu Samtaka ferðaþjónustunnar 

og Samtaka atvinnulífsins sem töldu umrædda hækkun á takmörkunarfjárhæðum vera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142-672. mál, athugasemdir við frumvarpið kafli 3.2.3. 
177 Guðmundur Sigurðsson, Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Sjóréttur (óútgefið handrit). 
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of mikla auk þess sem nauðsynlegt væri að taka tillit til mismunandi tegunda og 

verkefna skipa.178 Þannig töldu samtökin að gera þyrfti greinarmun á „alvöru 

farþegaskipum, sem njóta ríkisstyrkjar og skipum í stuttum útsýnis og 

skemmtiferðum, þar sem ferðir standa í skamman tíma.“179 Við innleiðingu 

Aþenureglugerðarinnar var ákveðið að taka tillit til þessara sjónarmiða og neyta því 

ekki heimildarinnar í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar.180  

 Í ljósi framangreinds kemur til skoðunar hvort sjónarmið Samtaka 

atvinnulífsins og Samtaka ferðaþjónustunnar eigi við rök að styðjast, þ.e. hvort 

framangreindar hækkanir á takmörkunarfjárhæðum siglinglaganna séu til þess fallnar 

að valda verulegum kostnaðarauka sem nauðsynlegt sé að taka tillit til. Í þessu 

sambandi er mikilvægt að hafa í huga að bæði í siglingalögunum og 

Aþenureglugerðinni er kveðið á um skyldu farsala til að afla sér vátryggingar 

(ábyrgðartryggingar) vegna bótaskylds tjóns á farþegum og farangri eins og áður 

hefur verið fjallað um. Þannig er ljóst að slíkar skaðabætur verða almennt ekki sóttar 

beint út hendi farsala heldur koma þær fremur úr þeirri vátryggingu sem hann hefur 

tekið sér á grundvelli lögboðinnar skyldu. Með hliðsjón af þessu er því nauðsynlegt 

að kanna hvort vátryggingafélög kæmu til með að hækka iðgjöld vegna slíkra 

hækkana og þá hversu miklar slíkar hækkanir kynnu að verða.  

 Þrátt fyrir að ekki sé hægt að segja nákvæmlega til um hversu mikill 

kostnaðarauki kæmi til með fylgja hækkun á takmörkunarfjárhæðum V. kafla 

siglingalaganna er nokkuð ljóst að hann yrði einhver. Þetta leiðir af því að ábyrgð 

farsala myndi aukast töluvert líkt og áður hefur verið fjallað um. Á móti verður ekki 

litið framhjá því að lítið sem ekkert virðist hafa reynt á ábyrgðartryggingar í tengslum 

við farþegaflutninga hér á landi, sem og takmörkunarfjárhæðir V. kafla 

siglingalaganna almennt. Þannig virðist nánast ekkert hafa reynt á þessar reglur fyrir 

íslenskum dómstólum og ekki verður séð að önnur veigamikil mál hafi komið upp. 

Með hliðsjón af þeirri takmörkuðu tjónareynslu sem orðið hefur á þessu sviði má 

álykta að umræddar iðgjaldshækkanir yrðu því líklega ekki verulegar. Þar af leiðandi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 4.1. 
179 Samtök Atvinnulífsins og Samtök ferðaþjónustunnar, „Athugasemdir við drög að frumvarpi til laga 
um breytingu á siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum.“ bréf til innanríkisráðuneytisins 
(Reykjavík 25. febrúar 2015). 
180 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1142 - 672. mál., athugasemdir við frumvarpið kafli 4.1. 
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má telja ólíklegt að þær kæmu til með að hafa þungbær áhrif á rekstur þeirra sem gera 

út skip til farþegaflutninga.181 

 Til viðbótar þessu má einnig taka til skoðunar hvort útgerðir í 

farþegaflutningum eigi möguleika á að afla sér P&I vátryggingar en 1jóst er að slík 

trygging er almennt víðtækari en hefðbundin ábyrgðartrygging. Þannig tekur hún til 

hvers konar lögboðinnar og samningsbundinnar ábyrgðar sem hvílir á skipseiganda 

gagnvart þriðja aðila, þ. á m. farþegum.182 Þá kæmi slík trygging til með að fullnægja 

vátryggingaskyldu Aþenureglugerðarinnar. Eins og áður hefur komið fram er þeim 

skipum sem eru yfir 300 brúttótonn þegar skylt að afla sér P&I vátryggingar eða 

annarrar sambærilegrar tryggingar, sbr. 1. og 6. mgr. 171. gr. a sigll. Því kemur 

einkum til álita hvort öðrum farþegaskipum, sem eru undir 300 brúttótonnum, sé 

einnig heimilt að afla sér slíkrar vátryggingar og hversu mikill kostnaður myndi 

almennt fylgja því.  

Miðað við þær upplýsingar sem fengist hafa hjá íslenskum 

vátryggingafélögum er ljóst að slíkum farþegaskipum er heimilt að afla sér P&I 

vátryggingar og raunar hafa einhver slík skip þegar gert það. Þannig er ljóst að slík 

skip eru þegar vátryggð fyrir þeirri áhættu sem hækkanir á takmörkunarfjárhæðum 

samkvæmt Aþenureglugerðinni kæmu til með að hafa í för með sér. Samkvæmt 

upplýsingum frá Tryggingamiðstöðinni má áætla að líklegur kostnaðarauki vegna 

þess að afla sér P&I vátryggingar í stað hefðbundinnar ábyrgartryggingar gæti verið 

um 35% á ári eða í kringum 300.000 kr. fyrir skip sem hefur leyfi til að sigla með 70 

farþega.183 Eins og áður segir er slík trygging almennt víðtækari en hefðbundin 

ábyrgðartrygging og því má álykta að hækkanir á vátryggingafjárhæðum til samræmis 

við efni Aþenureglugerðarinnar myndi að öllum líkindum ekki leiða til hærri 

kosnaðarauka en fyldir því að taka P&I vátryggingu. Ef miðað er við samskonar 

farþegaskip kæmi slíkur kostnaðarauki því til með að vera að minnsta kosti lægri en 

35% á ári. 

 Að lokum vekur það sérstaka athygli að við innleiðingu 

Aþenureglugerðarinnar virðist ekkert samráð hafa verið haft við íslensk 

vátryggingafélög í því tilliti að kanna áhrif þessara hækkana í tengslum við þær 

ábyrgðartryggingar sem slíkum skipum er þegar skylt að afla sér. Þannig verður ekki 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Þórður Þórðarson, Tryggingamiðstöðin, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 27. apríl 2016). 
182 Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law: The Norwegian 
Perspective (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 502. 
183 Þórður Þórðarson, Tryggingamiðstöðin, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 9. maí 2016). 
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séð að fyrrgreind hagsmunasamtök eða innanríkisráðuneytið hafi kannað þetta 

sérstaklega.184  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Björn Freyr Björnsson, lögfræðingur, Innanríkisráðuneytið, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 25. 
apríl 2016) 
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7. Samanburður við réttarreglur um ábyrgð farsala í land- og 

loftflutningum 
7.1. Loftflutningar  

7.1.1. Almennt 

Í X. kafla laga um loftferðir nr. 60/1998185 er m.a. fjallað um ábyrgð flytjanda á 

farþegum og farangri þegar tjón fellur undir gildissvið kaflans. Löggjöf á sviði 

flugsamgangna eru í eðli sínu alþjóðlegar og þannig hefur íslenskt lagaumhverfi á 

þessu sviði að mestu leyti mótast af þeim skuldbindingum sem ríkið hefur 

undirgengist með aðild sinni að Alþjóðaflugmálastofnuninni (e. International Aviation 

Organization, ICAO) og EES-samningnum.186 Þær reglur er snúa að ábyrgð flytjanda 

á farþegum og farangri eru þar engin undantekning en þær hafa lengst af byggt á 

svonefndum Varsjársamningi frá 1929 (e. Warsaw Convention for the Unification of 

Certain Rules relating to Interntional Carriage by Air), ásamt þeim bókunum sem 

síðar hafa verið gerðar við hann.     

 Til þess að mæta þeirri þróun sem orðið hefur undanfarna áratugi á þeim 

reglum sem snúa að bótaábyrgð flytjenda var í Montreal þann 29. maí 1999 gerður 

nýr alþjóðasamningur um samræmingu tiltekinna reglna varðandi loftflutninga á milli 

landa (Montral-samningurinn). Samningurinn byggir í grunninn á sama orðalagi og 

Varsjársamningurinn frá 1929 en felur þó í sér ýmis atriði sem eru til þess fallinn að 

styrkja réttarstöðu farþega í loftflutningum. Með breytingarlögum nr. 88/2004 voru 

ákvæði X. kafla loftferðalaganna færð til samræmis við efni Montreal-samningsins en 

ábyrgðarreglur kaflans byggja þó að einhverju leyti einnig á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 889/2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) 

nr. 2027/97 um bótaábyrgð flugfélaga vegna slysa. Þar er m.a. kveðið með ítarlegri 

hætti á um nokkur mikilvæg atriði en gert er í Montreal-samningnum og kemur 

reglugerðin þannig samningnum að nokkru leyti til fyllingar.187  

 Samkvæmt 2. mgr. 111. gr. lfl. fela ábyrgðarreglur X. kafla laganna í sér 

tiltekin lágmarksréttindi og er flytjanda því óheimilt að semja sig undan ábyrgð eða 

takmarka hana umfram það sem þar er gert ráð fyrir. Þá kemur fram í 113. gr. að 

þegar mál er höfðað til greiðslu skaðabóta fyrir dómstólum, vegna tjóns sem á undir 

gildissvið kaflans, skuli málsástæður, lagarök og dómsúrlausn einungis byggð á efni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Hér eftir „loftferðalögin“ eða „lfl.“ 
186 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 957 - 567. mál, almennar athugasemdir við frumvarpið. 
187 sama heimild kafli III. 
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laganna og Montreal-samningnum. Þannig er gert ráð fyrir að ábyrgðarreglur kaflans 

séu tæmandi á þessu sviði, þ.e. að ekki verði stuðst við aðrar reglur skaðabótaréttarins 

samhliða þessum reglum hvort sem er innan eða utan samninga.188   

7.1.2. Ábyrgð vegna lífs- og líkamstjóns 

Í 102. gr. lfl. er fjallað um ábyrgð flytjanda vegna lífs- og líkamstjóns farþega en 

meginreglan er sú að hann beri upp að vissu marki hreina hlutlæga ábyrgð á hverju 

lífs- eða líkamstjóni sem farþegar verða fyrir. Þannig segir í 1. mgr. að ef farþegi 

lætur lífið eða hlýtur líkams- eða heilsutjón vegna slyss sem verður um borð í loftfari, 

eða þegar farið er í eða úr því, þá beri flytjandi ábyrgð á slíku tjóni. Grundvöllur 

ábyrgðarinnar er síðan útfærður nánar í 2. og 3. mgr. en þar kemur fram að flytjandi 

beri hlutlæga bótaábyrgð á tjóni hvers farþega sem nemur 113.100 SDR (kr. 

20.184.957) eða lægri tjónsfjárhæð. Ef tjónsfjárhæðin er hins vegar hærri en 

framangreind upphæð gildir sakarlíkindareglan um ábyrgð flytjanda, þ.e. hann er 

talinn ábyrgur, nema honum takist að sýna fram á að tjónið verði ekki rakið til 

saknæmrar háttsemi einhvers sem hann ber ábyrgð á eða að tjónið hafi orsakast að 

öllu leyti af saknæmri háttsemi þriðja aðila.189 Þá kemur í 4. mgr. fram að 

bótafjárhæðin í tjónstilvikum sem valda örorku eða dauða skuli almennt ákvarðaðar 

samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga og er því ekkert hámark (bótaþak) sett vegna lífs- 

eða líkamstjóns farþega ef saknæm háttsemi flytjanda er fyrir hendi.190 Þetta er því 

ekki í samræmi við það sem gildir um lífs- og líkamstjón farþega í sjóflutningum.  

 Sérstakt ákvæði um fyrirframgreiðslu vegna lífs- eða líkamstjóns er að finna í 

1. mgr. 103. gr. lfl. en þar kemur fram að „flytjandi [skuli] án tafar eða ekki síðar en 

15 dögum eftir að ljóst er hver hinn slasaði eða látni er inna af hendi fyrirframgreiðslu 

til að mæta bráðum fjárhagsþörfum og skal greiðslan taka mið af aðstæðum.“ Þá segir 

jafnframt að þessi greiðsla skuli ekki vera lægri en sem nemur 16.000 SDR (kr. 

2.855.520) vegna hvers farþega ef um dauðsfall er að ræða.191 Í 2. mgr. sömu greinar  

er sérstaklega áréttað að greiðsla slíkrar fyrirframgreiðslu feli ekki í sér viðurkenningu 

á skaðabótaábyrgð flytjanda vegna tjónsins og að umrædd fjárhæð komi jafnframt til 

frádráttar við endanlegt uppgjör bóta. Hins vegar er fyrirframgreiðslan ekki afturkræf 

úr hendi tjónþola nema flytjanda takist að sýna fram á að hann hafi sjálfur verið 
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188 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 - 945 mál, athugasemdir við 3. gr., æ-lið. 
189 sama heimild athugasemdir við 3. gr., q-lið. 
190 sama heimild athugasemdir við 3. gr., q-lið. 
191 sama heimild kafli III. 
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valdur eða meðvaldur að slysinu, eða sá sem greiðsluna fékk hafi í raun ekki átt 

lögvarið tilkall til hennar.!

7.1.3. Ábyrgð á farangri og handfarangri!

Í 104. gr. lfl. er fjallað um ábyrgð flytjanda vegna tjóns á farangri og þá bæði 

almennum innrituðum farangri annars vegar og óinnrituðum farangri (handfarangri) 

hins vegar. Samkvæmt 1. mgr. ber flytjandi hlutlæga ábyrgð á tjóni sem verður á 

innrituðum farangri ef tjónsatburðurinn á sér stað í loftfari, eða á meðan slíkur 

farangur er í vörslum flytjanda, starfsmanna hans eða umboðsmanna. Hins vegar er 

hann ekki ábyrgur ef og að því leyti sem tjón á farangri má rekja til eðlislegra galla 

eða ástands farangurs. Þegar um óinnritaðan farangur (handfarangur) er að ræða, þar á 

meðal persónulegar eignir flugfarþega, verður flytjandi aðeins skaðabótaskyldur ef 

tjón má rekja til sakar hans, starfsmanna hans eða umboðsmanns, sbr. 2. mgr. sömu 

greinar.  

 Ólíkt því sem gildir um lífs- og líkamstjón farþega er ábyrgð flytjanda vegna 

tjóns á hvers konar farangri ekki ótakmörkuð, jafnvel þó sýnt sé fram á saknæma 

háttsemi af hálfu flytjanda. Þannig kemur fram í 2. mgr. 108. gr. lfl. að bótafjárhæðin 

vegna hvers konar farangurs skuli takmörkuð við 1.150 SDR (kr. 205.240) vegna 

hvers farþega. Þetta á hins vegar ekki við ef farþegi hefur við innritun farangurs 

sérstaklega tilgreint þá hagsmuni sem tengdir eru við afhendingu farangurs á 

ákvörðunarstað, sem og greitt sérstakt aukagjald sem flytjandi krefur hann um vegna 

þessa. Við slíkar aðstæður takmarkast ábyrgðin við hið tilgreinda verðmæti nema 

flytjanda takist að sýna fram á að raunverulegir hagsmunir farþega hafi verið minni.192 

7.1.4. Ábyrgð vegna seinkunar eða vegna þess að flutningi hefur verið flýtt 

Í 1. mgr. 106. gr. lfl. er fjallað um ábyrgð flytjanda vegna tafa eða vegna þess að 

flutningi hefur verið flýtt, þ.e. vegna þess tjóns sem orsakast af því að tímaáætlun 

flytjanda stenst ekki. Við slíkar aðstæður er flytjandi skaðabótaskyldur gagnvart 

farþega nema hann sýni fram á að hann og starfsmenn hans eða umboðsmenn hafi 

viðhaft þær aðgerðir sem sanngjarnt getur talist að viðhafðar séu eða að ógerlegt hafi 

verið að framkvæma slíkar aðgerðir.193 Hér er því um að ræða sakarlíkindareglu en 

orðalag ákvæðisins er þó ekki að öllu leyti hefðbundið. Þannig er ekki með berum 

orðum gerð sú krafa að flytjandi sýni fram á að viðkomandi tjón hafi ekki verið valdið 
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192 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1439 - 945 mál, athugasemdir við 3. gr., s-lið. 
193 sama heimild athugasemdir við 3. gr., u-lið. 
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af saknæmri háttsemi af hans hálfu, eða einhvers sem hann ber ábyrgð á, heldur er 

fremur lögð á hann sönnunarbyrði um að hann hafi gert fullnægjandi eða sanngjarnar 

ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir viðkomandi breytingu á tímaáætlun flugsins. Í 

því sambandi getur verið nokkuð snúið að skilgreina hvaða aðgerðir það eru 

nákvæmlega sem ætla megi með sanngirni að flytjandi grípi til og hversu langt hann 

skuli ganga í þeim efnum. Ef hins vegar skaðabótaskylda stofnast á hendur flytjanda 

samkvæmt framangreindu sætir slík ábyrgð takmörkunum eftir 1. mgr. 108. gr. 

laganna en þar kemur fram að hún skuli ekki fara umfram 4.700 SDR (kr. 838.809) 

vegna hvers farþega. 

 Þegar um er að ræða tjón á farangri eða vegna truflunar á flugi samkvæmt 

framangreindu getur flytjandi ekki borið fyrir sig viðkomandi ákvæðum 108. gr. lfl. ef 

það sannast að hann sjálfur, starfsmenn eða umboðsmenn hans hafi við framkvæmd 

starfa síns valdið tjóninu af ásetningi eða stórfelldu gáleysi vitandi að slíkt tjón myndi 

sennilega hljótast af, sbr. 5. mgr. 108. gr. laganna. Þetta á hins vegar ekki við um lífs- 

eða líkamstjón farþega enda er bótaábyrgðin í slíkum tilvikum ekki takmörkuð ef 

honum tekst sönnun um að tjónið hafi orsakast vegna saknæmrar háttsemi flytjanda. 

 Þegar ábyrgð flytjanda vegna aflýsingar eða seinkunar á flugi er tekin til 

skoðunar þarf einnig að taka mið af tilteknum ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 261/2004, um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til 

handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun 

verður.194 Tilgangur hennar er að veita farþegum tiltekin lágmarksréttindi sem 

flytjanda er óheimilt að semja sig undan, s.s. til greiðslu skaðabóta eða endurgreiðslu 

fargjaldsins þegar flugi er aflýst eða því seinkar. Hvað varðar rétt farþega til 

skaðabóta í slíkum tilvikum má í stuttu máli segja að hann ráðist að miklu leyti af 

vegalengd viðkomandi flugs, sem og öðrum atvikum, s.s. umfangi seinkunarinnar. 

Þannig er vegalengdum flugs almennt skipt niður í þrjá flokka, þ.e. styttri flug (undir 

1500 km), meðallöng flug (milli 1500-3500 km) og löng flug (yfir 3500 km). Þess 

skal þó getið að svo framarlega sem viðkomandi flug fellur undir gildissvið 

reglugerðarinnar eiga farþegar þess, þegar truflun verður á fluginu, nær alltaf rétt á 

tiltekinni þjónustu af hálfu flytjanda, t.d. að þeim sé útvegaður matur, drykkur og 

aðstaða til samskipta.195 Þetta er í grunninn sambærilegt því sem áður var fjallað um í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Með stoð í 4. mgr. 106. gr. lfl. var reglugerðin innleidd hér á landi með reglugerð nr. 1048/2012. 
195 Samgöngustofa, „Réttindi flugfarþega“, <http://www.samgongustofa.is/flug/farthegar/rettindi-
flugfarthega/> skoðað 9. apríl 2016. 
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tengslum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi 

farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum vatnaleiðum. 

 Ef flugi er aflýst getur farþegi valið á milli annars flugs eða endurgreiðslu og 

þá getur hann undir vissum kringumstæðum einnig krafist skaðabóta úr hendi 

flytjanda. Réttur hans til skaðabóta er hins vegar háður því með hve miklum fyrirvara 

honum hefur verið tilkynnt um aflýsingu flugsins en miðað er við að slíkur réttur sé 

aðeins fyrir hendi ef slík tilkynning kemur fram með minna en 14 daga fyrirvara. Í 

slíkum tilvikum er hægt að fara fram á skaðabætur út frá tímasetningu á því flugi sem 

farþega var boðið í staðin. Ef komu- eða brottfarartími á áfangastað er þannig fjórum 

klukkustundum fyrr eða síðar en hið upphaflega flug átti að vera á farþegi rétt á 

tiltekinni bótafjárhæð sem ræðst af vegalengd flugsins samkvæmt fyrrgreindum 

viðmiðum. Ef tilkynning um aflýsingu berst hins vegar með minna en sjö daga 

fyrirvara er nægilegt að komu- eða brottfarartími sé aðeins einni til tveimur 

klukkustundum frá upphaflegri áætlun til þess að réttur farþega til skaðabóta stofnist. 

Ef réttur til skaðabóta er fyrir hendi samkvæmt framangreindu getur fjárhæð slíkra 

bóta numið allt frá 125 til 600 evrum.196 

 Þegar um seinkun á flugi er að ræða eiga farþegar einnig rétt á föstum 

skaðabótum sem miðast bæði við vegalengd viðkomandi flugs, sem og hversu löng 

seinkunin er. Þannig eiga farþegar ekki rétt til skaðabóta ef seinkun er minni en þrjár 

klukkustundir en fari hún umfram það geta slíkar skaðabætur numið allt frá 250 til 

600 evrum. Ef seinkun verður hins vegar fimm klukkustundir eða lengur eiga farþegar 

einnig rétt á endurgreiðslu fargjaldsins kjósi þeir að nota ekki ferðina. Slík 

endurgreiðsla nær þá einnig til ónotaðra hluta bókunarinnar, t.d. ef bókuð hefur verið 

ferð fram og til baka.197  

 Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar er réttur farþega til skaðabóta vegna 

aflýsingar eða seinkunar samkvæmt framangreindu háður því að ekki hafi verið um 

óviðráðanlegar aðstæður að ræða en flytjandi (flugfélag) getur þannig losnað undan 

bótaskyldu ef honum tekst að sýna fram á að slíkar aðstæður hafi valdið truflun á 

fluginu. Með hugtakinu „óviðráðanlegum aðstæðum“ er einkum átt við þau atvik 

þegar tilteknar ytri aðstæður, sem flugfélagið hefur ekki nokkra stjórn á, valda 

viðkomandi seinkun eða aflýsingu flugs. Það getur hins vegar verið flókið að leggja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Samgöngustofa, „Réttindi flugfarþega við aflýsingu flugs“, <http://www.samgongustofa.is/flug/ 
farthegar/rettindi-flugfarthega/rettindi-vid-aflysingu-flugs/> skoðað 9. apríl 2016. 
197 Samgöngustofa, „Réttindi flugfarþega við seinkun flugs“, <http://www.samgongustofa.is/flug/ 
farthegar/rettindi-flugfarthega/rettindi-vid-seinkun-flugs/> skoðað 9. apríl 2016. 
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mat á hvenær slíkar aðstæður eru fyrir hendi en til leiðbeiningar má m.a. líta til þess 

hvort viðkomandi flugfélag hafi átt einhverja sök á máli, hvort truflunin hafi verið 

fyrirsjáanleg og hvort önnur flugfélög hafi lent í sömu aðstæðum.198 Þá segir einnig í 

14. lið formála reglugerðarinnar að óviðráðanlega aðstæður geti komið til vegna 

„ótryggs stjórnmálaástands, veðurskilyrða sem samrýmast ekki kröfum sem eru 

gerðar til viðkomandi flugs, öryggishættu, ófullnægjandi flugöryggis og verkfalla sem 

hafa áhrif á starfsemi flugrekandans.“ 

7.2. Landflutningar  

Í íslenskum rétti er ekki fyrir að fara neinni heildarlöggjöf sem snýr sérstaklega að 

farþegaflutningum í atvinnuskyni á landi og er lagaumhverfi í slíkum flutningum því 

ekki í fullu samræmi við það sem gildir á öðrum sviðum flutningaréttarins, s.s. í sjó- 

og loftflutningum. Í ljósi þessa fer um ábyrgð flutningsaðila, s.s. vegna líkams- eða 

munatjóns farþega, eftir almennum bótareglum umferðarlaga nr. 50/1987.199 Í 

lögunum er m.a. að finna ítarlegar reglur er varða ábyrgð vegna tjóns sem hlýst að 

notkun skráningarskylds vélkúnins ökutækis og þá er einnig að finna mikilvæg 

ákvæði um lögmæltar ábyrgðartryggingar sem eigendum slíkra ökutækja er skylt að 

afla sér. Í heild tryggja lögin tjónþolum bætur (skaðabætur eða vátryggingabætur) í 

nokkuð ríkum mæli og er staða þeirra gagnvart tjónvaldi því yfirleitt frekar sterk 

þegar ábyrgðin er á grundvelli laganna. Þrátt fyrir þetta virðist fyrirkomulagið hins 

vegar ekki hafa leitt til þess að kostnaður af því sé of íþyngjandi fyrir t.d. 

vátryggjanda eða vátryggingartaka.200  

 Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 88. gr. umfl. er meginreglan sú að sá „sem ábyrgð 

ber á skráningarskyldu vélknúnu ökutæki [skuli] bæta það tjón sem hlýst af notkun 

þess enda þótt tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á tækinu eða ógætni 

ökumanns.“ Þannig er ábyrgðin í slíkum flutningum byggð á hlutlægum grundvelli, 

þ.e. án tillits til sakar, en þetta gildir jafnt um tjón á þeim mönnum og munum sem 

fluttir eru með ökutæki, hvort sem slíkir flutningar eru framkvæmdir í atvinnuskyni 

(gegn gjaldi) eða ekki. Þá er rétt að nefna að í 2. og 3. mgr. sömu greinar er kveðið á 

um meðábyrgð tjónþola þegar tjón samkvæmt 1. mgr. ber að. Þar kemur fram að ef 

um lífs- eða líkamstjón sé að ræða þurfi tjónþoli að hafa sýnt af sér ásetning eða 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Samgöngustofa, „Áttu rétt á bótum?“, <www.samgongustofa.is/flug/farthegar/truflun-a-flugi/attu-
rett-a-botum> skoðað 9. apríl 2016. 
199 Hér eftir „umfl.“ 
200 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 431. 
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stórkostlegt gáleysi til að lækka eða fella megi niður þær bætur sem hann annars ætti 

rétt á. Þetta á hins vegar ekki við þegar um munatjón er að ræða en þá er almennt 

gáleysi fullnægjandi. Í 1. mgr. 90. gr. umfl. er síðan tiltekið að það er eigandi 

(umráðamaður) ökutækis sem ber ábyrgðina í framangreindum tilvikum nema 

ökutækið hafi verið notað í algjöru heimildarleysi. Við slíkar aðstæður færist 

bótaskyldan yfir á notanda ökutækisins, sbr. 2. mgr. sömu greinar.  

 Þrátt fyrir að hin hlutlæga ábyrgðarregla byggi á því að tjónþoli þurfi almennt 

ekki að sýna fram á sök viðkomandi tjónvalds er það hins vegar grundvallaratriði að 

honum takist að sanna að orsakatengsl séu á milli notkunar ökutækisins og tjónsins. 

Þetta leiðir af því að reglan um hlutlæga ábyrgð hefur verið talin byggja á því 

sjónarmiði að notkun ökutækis búi almennt yfir sérstökum hættueiginleikum og því sé 

rétt að strangari reglur gildi að þessu leyti. Í framkvæmd veldur það yfirleitt ekki 

nokkrum vafa hvort þessu skilyrði sé fullnægt en þó geta einhver álitefni komið upp 

og þá helst í sambandi við hvað teljist vera „notkun“ í framangreindum skilningi 

ákvæðisins.201 Þó má álykta að skilyrðinu um notkun verði yfirleitt talið fullnægt ef 

tjón verður af ökutæki vegna þess að það er á hreyfingu og á það jafnframt við þó 

ökutækið hafi runnið af stað, án þess að vera knúið áfram af eigin vél.202 Þetta er þó 

ekki fortakslaust og á hugsanlega ekki við ef tjónið tengist á engan hátt því sem ætla 

má að séu hættueiginleikar ökutækisins.203  

 Framangreint ákvæði 1. mgr. 88. gr. umfl. um hlutlæga ábyrgð á tjóni 

gagnvart þriðja manni myndi yfirleitt hafa takmarkað gildi ef ekki væri í lögunum að 

finna sérstakt ákvæði um skylduábyrgðartryggingu ökutækja. Þannig kemur fram í 1. 

mgr. 91. gr. laganna að greiðsla á bótakröfu vegna tjóns, sem hlýst af notkun 

skráningarskylds vélknúins ökutækis, skuli vera tryggð með sérstakri 

ábyrgðartryggingu. Þá kemur einnig fram að slík ábyrgðartrygging bæti tjón sem hinn 

vátryggði verður fyrir þegar á hann fellur skaðabótakrafa sem reist er á 

skaðabótareglum umferðarlaga eða almennum skaðabótareglum. Þetta er þó eftir sem 

áður háð fyrrgreindu skilyrði um að tjónið hafi hlotist af notkun ökutækisins. 

Vátryggingafjárhæðir slíkra trygginga nema almennt háum upphæðum eða alls 

1.000.000.000 kr. vegna líkamstjóns eða missis framfæranda og 175.000.000 kr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 433. 
202 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 39. 
203 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 435.  
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vegna munatjóns, sbr. 4. mgr. 91. gr. umfl.204 Bætur frá vátryggingafélagi geta því 

orðið allt að 1.175.000.000 kr. ef tjón verður á bæði mönnum og munum við sama 

vátryggingaratburð. Þá er vátryggingartaka og vátryggingafélagi almennt heimilt að 

semja um hærri vátryggingarfjárhæð en kveðið er á um í lögunum.205  

 Í umferðarlögunum er ekki með neinum hætti vikið að því hvort, eða að hvaða 

marki, ábyrgðarreglur laganna eru frávíkjanlegar. Þá er heldur ekki að finna sérstaka 

heimild, til handa þeim sem annast farþegaflutning, að takmarka ábyrgð sína við 

nánar tilgreinda hámarksfjárhæð líkt og tíðkast í siglinga- og loftferðalögunun. Þar af 

leiðandi er ekki með öllu ljóst hversu langt flytjandi í slíkum flutningum getur gengið 

í þeim efnum. Þannig virðist ekkert hafa reynt á það fyrir íslenskum dómstólum hvort 

mögulegt sé að víkja frá þessum reglum með samningi en á móti er ljóst að 

meginreglur fjármunaréttarins gera ráð fyrir að mönnum sé frjálst, innan nokkurra 

marka, að skipa málum sínum með samningum ef ekki er sérstaklega tekið fyrir slíkt í 

lögum. Með hliðsjón af tilgangi bóta- og vátryggingareglna umferðarlaganna má hins 

vegar álykta að dómstólar myndu yfirleitt víkja slíkum ábyrgðarleysisákvæðum til 

hliðar eða setja þeim þröngar skorður.206   

 Af framangreindri umfjöllun er ljóst að þær reglur sem gilda um ábyrgð í 

farþegaflutningum í atvinnuskyni á landi, s.s. með áætlunar- og hópbifreiðum, eru að 

verulegu leyti frábrugðnar þeim reglum sem gilda í sjó- og loftflutningum. Hins vegar 

má nefna að ábyrgðarreglur umferðarlaganna eiga það sameiginlegt með reglum 

siglinga- og loftferðalaganna að flutningsaðili (eigandi eða umráðamaður ökutækis) er 

að meginreglu ábyrgur á víðtækari grundvelli en leiðir af almennum reglum 

skaðabótaréttarins. Þó er í lögunum t.d. ekki kveðið sérstaklega á um takmörkun 

ábyrgðar flutningsaðila þegar kemur að farþegaflutningum á landi heldur gildir aðeins 

hámarksfjárhæð ábyrgðartryggingabóta hvað þetta varðar gagnvart viðkomandi 

vátryggingafélagi. Það er því líklega ekkert því til fyrirstöðu að tjónþoli geti krafist 

eftirstöðva bótafjárhæðarinnar úr hendi tjónvalds ef vátryggingafjárhæðin dugar ekki 

til. Þá er heldur ekki að finna nokkur ákvæði er t.d. varða réttindi farþega með 

áætlunar- og hópbifreiðum þegar ferð seinkar eða er aflýst. Í því sambandi má þó 

nefna að í innanríkisráðuneytinu er nú unnið að lagafrumvarpi sem mun innleiða 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 um réttindi farþega í 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Fjárhæðirnar miðast við apríl 2016 en ráðherra skal árlega að fengnum tillögum Fjármálaeftirlitsins, 
breyta þeim í samræmi við verðlagsbreytingar, sbr. 5. mgr. 91. gr. umfl. 
205 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 153. 
206 sama heimild 87. 
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reglubundnum farþegaflutningum og hópferðum. Þar er m.a. að finna ákvæði er varða 

réttindi fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga, réttindi farþega þegar lengri ferðum 

er aflýst eða þeim seinkar, sem og um ábyrgð flutningsaðila vegna lífs- eða 

líkamstjóns farþega. Ekki verður þó vikið nánar að inntaki reglugerðarinnar hér.  
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8. Niðurstöður 

Ljóst er að reglur V. kafla siglingalaganna um ábyrgð farsala á farþegum og farangri 

eru nokkuð viðamiklar og fela í sér nokkur frávik frá almennum reglum 

skaðabótaréttarins sem mikilvægt er að taka til skoðunar þegar þeim er beitt í 

framkvæmd. Hér er einkum um að ræða afbrigðilegar reglur um bótagrundvöllinn 

annars vegar og takmörkun ábyrgðar hins vegar. Eins og áður hefur komið fram 

byggir efni kaflans annars vegar á Aþenusamningnum frá 1974, með þeim 

breytingum sem gerðar voru á honum með bókun árið 1976, og hins vegar þágildandi 

siglingalögum hinna Norðurlandanna. Á síðastliðnum árum hafa einstaka þættir 

þessara reglna mótast enn frekar af alþjóðasamningnum og sáttmálum sem Ísland 

hefur lögtekið á grundvelli aðildar sinnar að EES-samningnum. Í þessu sambandi ber 

helst að nefna innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 392/2009 

frá 23. apríl 2009 um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við farþegaflutninga á sjó 

(Aþenureglugerðarinnar) sem færir meginatriði Aþenusamningsins, eins og honum 

var breytt með bókun árið 2002, í siglingalögin með tilkomu 136. gr. a 

siglingalaganna. 

 Í inngangi ritgerðarinnar kom fram að viðfangsefni hennar væri einkum að 

gera grein fyrir þeim réttarreglum sem hér á landi gilda um ábyrgð farsala á farþegum 

og farangri í sjóflutningum. Þá kom enn fremur fram að lagt yrði upp með að skoða 

efni þessara ábyrgðarreglna út frá þremur ólíkum rannsóknarþáttum með það 

undirliggjandi markmið að varpa ljósi á hvort farþegar í slíkum flutningum njóti 

fullnægjandi réttarverndar eftir því sem tilefni er til. Þannig var í fyrsta lagi leitast við 

að gera inntaki þessara reglna ítarleg skil, sem og að framkvæma innbyrðis 

samanburð á réttarstöðu farþega eftir því hvort ábyrgð farsala fari eftir 136. gr. a eða 

öðrum viðkomandi ákvæðum laganna. Hvað þetta varðar er hins vegar rétt að ítreka 

að efni Aþenureglugerðarinnar mun hafa takmörkuð áhrif á réttarstöðuna eftir að hún 

hefur tekið gildi þar sem hún var innleidd með þeim hætti að hún mun aðeins ná til 

farþegaskipa í millilandasiglingum og þeirra sem eru skráð með farsvið á hafsvæðum 

í flokki A og B samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í 

innanlandssiglingum. Eins og staðan er í dag eru hins vegar engin farþegaskip hér á 

landi skráð með farsvið á hafsvæðum í flokki A og einungis tvö skip á þeim 

hafsvæðum sem eru í flokki B. Það er því er ljóst að önnur ákvæði V. kafla 
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siglingalaganna munu áfram gilda um nær alla farþegaflutninga sem framkvæmdir eru 

hér á landi. 

 Það má segja að niðurstaðan hvað þennan fyrsta þátt rannsóknarinnar varðar 

sé nokkur skýr en þannig er ljóst að farþegar sem munu taka sér far með skipum sem 

eiga undir 136. gr. a sigll. (Aþenureglugerðina) munu njóta talsvert ríkari verndar en 

þeir sem taka sér far með öðrum skipum sem falla ekki undir gildissvið hennar. 

Þannig felur Aþenureglugerðin að nokkru leyti í sér víðtækari ábyrgðarreglur en 

önnur ákvæði V. kafla siglingalaganna gera ráð fyrir. Þá kveður Aþenureglugerðin 

einnig á um talsvert hærri takmörkunarfjárhæðir en finna má í 141. gr. sigll. 

Samkvæmt Aþenureglugerðinni ber farsali t.d. hlutlæga ábyrgð á lífs- eða líkamstjón 

farþega, þegar um er að ræða tjón sem orsakast vegna atviks við sjóflutninga, allt að 

250.000 SDR. Sú takmörkunarfjárhæð hækkar síðan í 400.000 SDR þegar farsali 

getur ekki sýnt fram á að tjónið sé ekki til komið vegna saknæmrar háttsemi af hans 

hálfu eða einhvers þeirra manna sem hann ber ábyrgð á, þ.e. ef skilyrði 

skaralíkindareglunnar eru fyrir hendi. Ef farþega tekst hins vegar að sanna að um 

saknæma háttsemi farsala hafi verið að ræða og skilyrði sakarreglunnar eru að öðru 

leyti uppfyllt, er ábyrgð farsala ótakmörkuð. 

Þegar ábyrgð farsala vegna lífs- eða líkamstjóns fer hins vegar eftir öðrum 

ábyrgðarreglum V. kafla siglingalaganna (137., 140. og 141. gr.) ber hann ábyrgð á 

tjóni sem orsakast vegna atviks við sjóflutninga á grundvelli sakarlíkindareglunnar, 

sbr. 2. mgr. 140. gr. sigll. Ef slíkt tjón orsakast hins vegar ekki vegna atviks við 

sjóflutninga gildir sakarreglan um grundvöll ábyrgðarinnar, sbr. 1. mgr. sömu greinar. 

Þannig er lögð þyngri sönnunarbyrði á farþega við slíkar aðstæður þar sem honum ber 

að sýna fram á saknæma háttsemi farsala eða einhvers sem hann ber ábyrgð á. Þegar 

slíkt tjón orsakast hins vegar ekki af atvikum við sjóflutninga gerir Aþenureglugerðin 

ráð fyrir sakarlíkindareglunni sem bótagrundvelli upp að framangreindu marki á 

meðan sakarreglan gildir samkvæmt fyrrgreindu ákvæði siglingalaganna. Þannig er 

ljóst að verulegur munur er á þeirri bótafjárhæð sem farþegar geta sótt úr hendi farsala 

þegar um lífs- eða líkamstjón er að ræða. Þessu til viðbótar kunna síðan reglur IX. 

kafla siglingalaganna eftir atvikum að leiða til þess að fyrrgreind takmörkunarfjárhæð 

1. mgr. 141. gr. sigll. lækki enn frekar þegar um meiriháttar sjóslys er að ræða.  

Hvað varðar ábyrgð farsala á farangri þá eru þær er reglur sem gilda um 

grundvöll ábyrgðarinnar með samsvarandi hætti hvort heldur sem hún byggir á 

Aþenureglugerðinni eða öðrum viðkomandi ákvæðum V. kafla siglingalaganna. 
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Þannig er í báðum tilvikum gerður greinarmunur á annars vegar handfarangri og hins 

vegar almennum farangri sem farsali tekur í sína vörslu meðan á flutningi stendur. Ef 

um er ræða tjón á handfarangri fer um ábyrgðina á grundvelli sakarlíkindareglunnar ef 

tjónið hefur orsakast vegna atviks við sjóflutninga. Ef svo er hins vegar ekki fer um 

ábyrgðina eftir sakarreglunni. Þegar um er að ræða almennan farangur sem farsali 

hefur tekið í sína vörslu á meðan á ferð stendur gildir sakarlíkindareglan hins vegar án 

tillits til þess hvort tjón megi rekja til atviks við sjóflutninga eða ekki. Þrátt fyrir að 

grundvöllur ábyrgðarinnar sé með sama sniði eru takmörkunarfjárhæðir 

Aþenureglugerðarinnar hins vegar umtalsvert hærri en leiðir af 2. mgr. 141. gr. sigll. 

Þannig má sem dæmi nefna að ábyrgð farsala vegna tjóns á handfarangri samkvæmt 

fyrrgreindu ákvæði siglingalaganna takmarkast við 1.300 SDR á meðan miðað er við 

2.250 SDR samkvæmt 8. gr. Aþenusamningsins. Í ljósi þessa njóta farþegar því 

nokkuð ríkari réttarverndar á grundvelli Aþenureglugerðarinnar.  

Ljóst er að Aþenureglugerðin nær ekki til tjóns sem er til komið vegna 

seinkunar, að því undanskyldu að tjón vegna seinkunar á afhendingu farangurs getur 

fallið undir tjón á farangri í skilningi 7. tl. 1. gr. Aþenusamningsins. Þar af leiðandi er 

ekki tækt að gera sérstakan samanburð á réttarstöðu farþega líkt og þegar um lífs- og 

líkamstjón eða tjón á farangri er að ræða. Þegar um seinkun er að ræða geta hins vegar 

ákvæði reglugerðar nr. 1177/2010 (ESB) um réttindi farþega sem ferðast á sjó eða 

skipgengum vatnaleiðum, komið til skoðunar en líkt og nánar er rakið í kafla 5.4.5. er 

þar m.a. að finna mikilvæg ákvæði um rétt farþega til endurgreiðslu og hugsanlegra 

skaðabóta þegar ferð er aflýst eða henni seinkar.  

Í framhaldi af þessu er vert að nefna að hinar Norðurlandaþjóðirnar hafa í 

sínum siglingalögum þegar uppfært umræddar takmörkunarfjárhæðinar til samræmis 

við efni Aþenusamningsins, eins og honum var breytt með bókun árið 2002. Þannig 

skiptir ekki máli hvort Aþenureglugerðin eigi við um viðkomandi flutning eða ekki til 

þess að farþegar eigi rétt á bótum í samræmi við efni samningsins. Það liggur hins 

vegar fyrir að þegar núgildandi siglingalög voru samin var farin sú leið að fylgja 

fordæmi Norðurlandaþjóðanna hvað þessar takmörkunarfjárhæðir varðar, enda þóttu 

þær upphæðir sem Aþenusamningurinn mælti fyrir um ekki vera nægilegar til að 

vernda hagsmuni farþega með fullnægjandi hætti. Með hliðsjón af þessu má í besta 

falli telja óheppilegt að íslensk siglingalög hafi ekki verið uppfærð til samræmis við 

þessa þróun auk þess sem breytingar á verðlagi gera það að verkum að þær fjárhæðir, 
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sem siglingalögin kveða á um, bæta augljóslega ekki jafn mikið tjón og þær gerðu 

árið 1985 þegar núgildandi siglingalög voru sett.   

Í öðru lagi var lagt upp með að setja ábyrgðarreglur V. kafla siglingalaganna í 

samhengi við þær ábyrgðarreglur sem gilda um annars konar farþegaflutninga en á 

sjó, þá einkum í land- og loftflutningum. Eins og fram kom í sjöunda kafla 

ritgerðarinnar fer um ábyrgðina í loftflutningum eftir X. kafla loftferðalaganna en 

almennar bótareglur umferðalaganna gilda hins vegar um hvers konar 

farþegaflutninga á landi. Hvað varðar ábyrgð vegna lífs- og líkamstjóns farþega þá 

kemur fram í 102. gr. lfl. að flytjandi beri hlutlæga bótaábyrgð á tjóni hvers farþega 

sem nemur 113.100 SDR eða lægri tjónsfjárhæð. Ef tjónsfjárhæðin er hins vegar hærri 

en sú upphæð gildir sakarlíkindareglan um ábyrgð flytjanda fyrir því sem eftir 

stendur. Af þessu er ljóst að réttarstaða farþega í loftflutningum er talsvert sterkari en 

samkvæmt siglingalögunum þegar um slíkt tjón er að ræða. Þannig er ábyrgð farasala 

í loftflutningum bæði á víðtækari grundvelli, þ.e. án þess að saknæm háttsemi farsala 

þurfi að vera fyrir hendi, ásamt því að fyrrgreind takmörkunarfjárhæð en nokkuð 

hærri en sú sem kveðið er á um í 1. mgr. 141. gr. sigll. þar sem miðað er við 100.000 

SDR. Þá er í loftferðalögunum ekki kveðið á um neina hámarksfjárhæð (bótaþak) 

vegna lífs- eða líkamstjóns farþega ef skilyrði sakarlíkindareglunnar eru fyrir hendi og 

er ábyrgð farsala við slíkar aðstæður því ótakmörkuð.  !

Sambærilegt því sem áður hefur komið fram varðandi tjón á farangri í 

sjóflutningum er í 104. gr. lfl. gerður nokkur greinarmunur á þeim reglum sem gilda 

um ábyrgðina eftir því hvort um almennan innritaðan farangur eða óinnritaðan 

farangur (handfarangur) er að ræða. Flytjandi ber þá að meginreglu hlutlæga ábyrgð á 

tjóni sem verður á innrituðum farangri ef tjónsatburðurinn á sér stað um borð í 

viðkomandi loftfari, eða á meðan slíkur farangur er í vörslu flytjanda. Ef um er að 

ræða óinnritaðan farangur er ábyrgðin hins vegar á grundvelli sakarreglunnar. 

Samkvæmt 2. mgr. 108. gr. laganna takmarkast bótafjárhæðin við 1.150 SDR og 

skiptir þá ekki máli hvort farangur hafi verið innritaður eða ekki. Farþegi getur hins 

vegar komið sér undan þessari ábyrgðartakmörkun ef hann hefur sérstaklega tilgreint 

þá fjárhagslegu hagsmuni sem tengdir eru við afhendingu farangurs á ákvörðunarstað, 

sem og greitt sérstakt aukagjald sem flytjandi krefur hann um vegna þessa. Ef þetta er 

borið saman við það sem gildir samkvæmt siglingalögunum er réttarstaða farþega 

almennt lakari í loftflutningum hafi hann ekki nýtt sér fyrrgreinda heimild. Þannig er 

almennt kveðið á um hærri takmörkunarfjárhæðir í 2. mgr. 141. gr. sigll. Það má þó 
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álykta að ef flugfarþegi hefur með sér verðmætan farangur muni hann ætíð nýta sér þá 

heimild og þar af leiðandi njóta ríkari réttarverndar en siglingalögin bera með sér.!

 Í 1. mgr. 106. gr. lfl. er fjallað um ábyrgð flytjanda í loftflutningum vegna 

tjóns sem orsakast af því að tímaáætlun flytjanda verður fyrir röskun, þ. á m. vegna 

seinkunar. Við slíkar aðstæður byggir ábyrgð flytjanda á sakarlíkindareglu sem þó er 

orðuð með óhefðbundnum hætti. Þannig verður flytjandi við slíkar aðstæður 

skaðabótaskyldur gagnvart farþega nema hann sýni fram á að hann og starfsmenn 

hans eða umboðsmenn hafi viðhaft þær aðgerðir sem sanngjarnt getur talist að 

viðhafðar séu eða að ógerlegt hafi verið að framkvæma slíkar aðgerðir. Ef 

skaðabótaskylda stofnast á hendur flytjanda á grundvelli þessarar reglu sætir slík 

ábyrgð takmörkunum eftir 1. mgr. 108. gr. laganna. Þar kemur fram að bætur vegna 

þessa skuli ekki vera hærri en 4.700 SDR vegna hvers farþega. Því njóta flugfarþegar 

almennt ríkari réttarverndar þegar bótaskyld seinkun verður á ferð þar sem 

takmörkunarfjárhæð siglingalaganna miðast við 2.000 SDR, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 141. 

gr. sigll.  

 Þessu til viðbótar þarf eftir atvikum einnig að taka tillit til ákvæða reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 261/2004 um sameiginlegar reglur um 

skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst 

eða mikil seinkun verður. Er þá að vissu leyti um að ræða sambærilegar reglur og í 

reglugerð nr. 1177/2010 (ESB) um réttindi farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum 

vatnaleiðum. Inntak þeirra reglna sem snúa að mögulegum bótarétti farþega vegna 

seinkunar eru nokkuð ólíkar en tilgangur þeirra er hins vegar sá sami, þ.e. að veita 

farþegum sérstakar staðlaðar skaðabætur óháð því hvert raunverulegt tjón þeirra sé. 

Hvað varðar samspil slíkra reglna við reglur loftferða- og siglingalaganna um seinkun 

má álykta að ef farþegi á rétt á bótum samkvæmt bæði reglugerðinni og lögunum þá 

myndi hann ekki njóta fullra bóta á grundvelli beggja þessara heimilda, þ.e. þannig að 

bæturnar leggist saman. Þannig má fremur telja að þær yrðu lækkaðar í samræmi við 

það fjárhagslega tjón sem farþegi hefur raunverulega orðið fyrir í samræmi við 

meginreglu skaðabótaréttarins um að tjónþoli eigi ekki að fá meira tjón bætt en hann 

hefur orðið fyrir.  !

Í umferðarlögunum er einnig kveðið á um hlutlæga ábyrgð ef slys verður á 

mönnum eða munum ef tjónið hlýst af notkun skráningarskylds og vélknúins 

ökutækis enda þótt tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á tækinu eða ógætni 

ökumanns, sbr. 1. mgr. 88. gr. laganna. Þá er ekki kveðið á um að slík ábyrgð skuli 
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takmarkast við tiltekna hámarksfjárhæð þegar svo ber við. Hins vegar er gert skylt að 

umráðamaður bifreiðarinnar afli sér ábyrgðartryggingar ökutækja. 

Vátryggingafjárhæðir slíkra trygginga eru nokkuð háar eða alls 1.000.000.000 kr. 

vegna lífs- eða líkamstjóns og 175.000.000 kr. vegna munatjóns. Af þessu leiðir að 

vátryggingafjárhæðir umferðarlaganna eru umtalsvert hærri en takmörkunarreglur 1. 

og 2. mgr. 141. gr. sigll. en þeir sem halda úti farþegaflutningum á sjó þurfa aðeins að 

vátryggja sig upp að því marki sem ábyrgð þeirra er takmörkuð við. Þar af leiðandi 

njóta farþegar í landflutningum ríkari réttarverndar verði þeir fyrir tjóni t.d. með 

hópbifreiðum í áætlunarferðum. Í umferðarlögunum er ekki kveðið á um ábyrgð 

flytjanda vegna seinkunar en þess skal þó getið að reynt hefur verið að koma á slíkum 

reglum með innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 

um réttindi farþega í reglubundnum farþegaflutningum og hópferðum. Frumvarp þess 

efnis komst hins vegar ekki í gegnum þingið en unnið hefur verið að nýju fumvarpi 

sem gert er ráð fyrir að lagt verði fyrir Alþingi á næstunni.  

Í þriðja og síðasta lagi var lagt upp með að kanna möguleika farsala í 

sjóflutningum á að afla sér aukinnar vátryggingaverndar vegna bótaskylds tjóns sem 

verður á farþegum og/eða farangri. Eins og áður hefur komið fram lögðust Samtök 

atvinnulífsins og Samtök ferðaþjónustunnar gegn því að gildissvið 

Aþenureglugerðarinnar næði einnig yfir farþegaskip í innanlandssiglingum sem eru 

með farsvið á hafsvæðum í flokki C og D þar sem samtökin töldu hækkunina á 

takmörkunarfjárhæðum samkvæmt reglugerðinni vera of háa auk þess sem taka þyrfti 

tillit til mismunandi tegunda og verkefna skipa. Var því leitast við að kanna hvort þær 

röksemdir hafi átt rétt á sér eða hvort farsala sé hugsanlega mögulegt að afla sér 

aukinnar vátryggingaverndar án verulegs kostnaðar. Eins og fram kemur í kafla 6.4. 

virðist nánast ekkert hafa reynt á takmörkunarfjárhæðir V. kafla siglingalaganna í 

framkvæmd, s.s. fyrir íslenskum dómstólum. Því má álykta að iðgjaldshækkanir 

vegna þeirra takmörkunarfjárhæða sem Aþenureglugerðin ber með sér kæmi ekki til 

með að valda verulegum kostnaðarauka. Þar af leiðandi má telja að slíkar hækkanir 

myndu ekki reynast sérstaklega þungbærar fyrir rekstur þeirra sem gera út farþegaskip 

í flokki C og D.  
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