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Kennari Hreiðar Eiríksson Sk.st. HRE

Áfangalýsing:  

Nemendur  kynnast  lagaumhverfi  sjávarútvegs  og  siglinga,  þ.e.  helstu  lögum  og

reglum um siglingar og útgerð og þá sérstaklega það sem lýtur að hlutverki, ábyrgð

og skyldum skipstjórnar- og vélstjórnarmanna. Fjallað er um meginatriði löggjafar og

réttarheimilda um varnir gegn mengun sjávar auk þess sem vikið er að uppbyggingu

alþjóðlegs  og  fjölþjóðlegs  samstarfs  á  vettvangi  SÞ  (Sameinuðu  þjóðanna),  ESB

(Evrópusambandsins) og EES (Evrópska efnahagssvæðisins). Nemendur skulu m.a.

öðlast grunnþekkingu á helstu réttarreglum um siglingar og útgerð, á meginreglum

vinnuréttar  og  skaðabótaréttar  og  á  reglum  um  vátryggingar  í  skiparekstri.

Sérstaklega er fjallað um lög og reglur,  gerð og búnað,  skráningu og eftirlit  með

skipum. Fjallað er um réttindi  yfir  skipum, réttindi og skyldur skipverja samkvæmt

sjómannalögum,  um  skiprúmssamninga  og  um  lögskráningu.  Fjallað  er  um  efni

helstu  alþjóðasamþykkta  sem  eru  í  gildi,  um  helstu  tilskipanir  og  reglugerðir

Evrópusambandsins á sviði siglinga svo og um íslenska löggjöf á þessu sviði, með

áherslu á fiskveiðar og fiskiskip. 

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 24/08/2020



Nr.: GAT-045

Sjóréttur SJÓR2ÁS05
Námsáætlun haustönn 2019

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Útgáfa: 11
Dags.:27.11.2019
Höfundur: Áfangastjórar
Samþykkt: Skólameistari
Síða 2 af 4

Markmið:   

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 uppbyggingu íslensks réttarkerfis og helstu lagareglum um siglingar og útgerð

 valdheimildum stjórnvalda og réttarheimildum er varða siglingar og útgerð

 réttarstöðu Íslands gagnvart ákvæðum EES-samningsins, stjórnskipan 

Evrópusambandsins og stofnanir þess, þ.m.t. EMSA

 helstu ákvæðum laga um stjórn fiskveiða, veiða í fiskveiðilandhelginni og 

réttarreglum um ábyrgð skipstjóra við fiskveiðar innan og utan íslensku 

efnahagslögsögunnar

 grundvallaratriðum vinnuréttar, skyldum og réttindum launþega, ábyrgð í starfi,

sérreglum um sjómenn með áherslu á fiskimenn, réttindi og skyldur skipstjóra 

og áhafnar og löggjöf um áhafnir á íslenskum skipum, þ.m.t. um lögskráningu

 lögum og reglum sem lúta að réttindum til starfa á skipum, um mönnun skipa 

og ákvæði laga um vinnu- og hvíldartíma sjómanna

 lögum og reglum um umhverfisvernd og varnir gegn mengun frá skipum

 ábyrgð og skyldum vegna annarra alþjóðasamþykkta sem varða öryggi skipa, 

skipverja, farþega og farms

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 kynna sér lög og reglur er lúta að starfsumhverfi hans

 kynna sér alþjóðasamþykktir er lúta að skipum og siglingum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur 
aflað sér til að:

 túlka lög og reglur er lúta að sjómennsku og siglingum og fara eftir þeim
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Námsgögn
Lagasafn Alþingis. 
Dómasafn Hæstaréttar Íslands
Annað:

- http://www.jus.uio.no/en  glish/services/library/treaties/06/6-05/ships-  
pollution.xml

- http://www.saturatore.it/Diritto/STCW95.pdf  
- https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-  

English.pdf
- http://www.samgongustofa.is  
- Glærur kennara o.fl.

Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni Verkefni

34-39 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944

34-39 Löggjafarvald

34-39 Framkvæmdavald 

34-39 Dómsvald

34-39 Samspil landsréttar og þjóðaréttar. EES-

samningur

37. vika

34-39 Leit að réttarheimildun – lagasafn, dómasafn 

o.fl.

34-39 Sjómannalögin. Vald skipstjóra

40-44 Siglingar og útgerð

40-44 Réttindi og skyldur sjómanna 42. vika

40-44 Vinnuvernd og slys á sjó

40-44 Áhugaverðir dómar – umræðutími 44. vika

44-49 Gerð og búnaður skipa. Eftirlit og skráning

44-49 Alþjóðastofnanir á sviði siglinga og útgerðar 

44-49 Öryggi sæfarenda, varnir gegn mengun 

sjávar.

44-49 Úrræði til lausnar vanda á erlendri grundu. 47. vika
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Verkefni:  

Hópaverkefni og einstaklingsverkefni

Námsmat og vægi námsþátta:   

Matsform: X  Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþætt
ir

Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Ritgerð í 37. viku Ritgerðarverkefni í kennslustund - einstaklingsverkefni 15%

Fyrirlestur í 42. v. Ritgerð – heimaverkefni, einstaklingsverkefni 25%

Ritgerð í 45. viku Fyrirlestur - dómareifun 20%

Ritgerð fyrir 
próftíð  

Ritgerð – heimaverkefni - einstaklingsverkefni 30%

Kennaraeinkunn Þátttaka í tímum, ski log frágangur verkefna. 10%

Samtals: 100%

Annað: 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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