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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 efni helstu alþjóðasamþykkta sem eru í gildi, um helstu tilskipanir  og 
reglugerðir Evrópusambandsins svo og um íslenska löggjöf á þessu sviði, með áherslu á fiskveiðar og 
fiskiskip.  
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 skipsrúmssamninga og 
um lögskráningu.  
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 Sameinuðu þjóðanna, 
Evrópusambandsins og Samnings um hið evrópska efnahagssvæði. 
 
Markmið:    
Þekkingarmarkmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

- grundvallareinkennum íslenskrar stjórnskipunar, þrískiptingarvaldsins og þeim réttarheimildum 
sem stafa frá hverri grein ríkisvaldsins. 

- tvíeðliskenningunni um samspil landsréttar og þjóðaréttar. 
- samspili Evrópuréttar og íslensk réttar. 
- ákvæðum sjómannalaga nr. 35/1985 sem varðar réttindi og skyldur áhafnarmeðlima skipa. 
- grundvallaratriðum fiskveiðistjórnunarkerfisins og laga um umgengni um nytjastofna sjávar. 
- grundvallaratriðum í lögum og reglum um umhverfisvernd og varnir gegn mengun sjávar. 
- þjóðréttarsamningum, svo sem STCW, SOLAS og MARPOL 73/78, og þeim stofnunum 

Sameinuðu þjóðanna sem láta sig varða siglingar, skip og skipshafnir. 
Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

- nálgast réttarheimildir og lögskýringagögn.  
- lesa lagatexta og skilja hann. 
- nota veraldarvefinn og bókasafn til að dýpka skilning og þekkingu sína á efnisþáttum 

áfangans. 
- ræða og rita um réttarreglur á sviði sjóréttar og hvernig dómstólar hafa beitt þeim. 
- beita sjálfstæðum vinnubrögðum við öflun heimilda og úrvinnslu þeirra. 
- miðla þekkingu sinni á efni áfangans til annarra með fjölbreyttum hætti. 

 
Námsgögn:    
Lagasafn Alþingis.  
Dómasafn Hæstaréttar Íslands 

- http://www.jus.uio.no/english/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. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

34-36 Stjórnarskrá Lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944 

Greinar á Innu og stjórnarskrá, 
glærur frá kennara 

 

34-36 Löggjafarvald -
Framkvæmdavald - 
Dómsvald 

Greinar og innu og stjórnarskrá, 
glærur frá kennara 

20% 

37 Samspil landsréttar og 
þjóðaréttar. EES-
samningur 

Glærur frá kennara  

38 Sjómannalögin. Glærur frá kennara 20% 

39-44 Siglingar og útgerð Glærur frá kennara  

39-44 Réttindi og skyldur 
sjómanna 

Glærur frá kennara  

39-44 Vinnuvernd og slys á sjó Glærur frá kennara 20% 

39-44 Gerð og búnaður skipa. 
Eftirlit og skráning 

Glærur frá kennara  

45-49 Alþjóðastofnanir á sviði 
siglinga og útgerðar 

Glærur frá kennara 20% 

45-49 Öryggi sæfarenda, varnir 
gegn mengun sjávar. 

Glærur frá kennara  

45-49 Úrræði til lausnar vanda á 
erlendri grundu. 

Glærur frá kennara 20% 

    

    

    

    

    

    

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:    
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Tímaverkefni Verkefni úr stjórnskipunarrétti, ljöggjafar-framkvæmdar- og 
dómsvald 

20% 

Tímaverkefni Samspil landsréttar og þjóðréttar, varnarþing, sjóveð og skráning  20% 

Tíma/heimaverk
efni 

Réttindi og skyldur, ráðningarsamningar,  20% 

Tíma/heimaverk
efni 

Vinnuvernd og slys á sjó,  20% 
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Tíma/heimaverk
efni 

Öryggi sæfarenda, varnir gegn mengun sjávar,  20% 

   

   

 Samtals: 100% 

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


