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Kennari Sigurður Eiríksson Sk.st. SEI

Áfangalýsing:   

Stutt yfirlit um stjórnskipun Íslands, hlutverk löggjafarvalds, 
framkvæmdavalds og dómsvalds, valdheimildir stjórnvalda og um 
réttarheimildir og birtingu þeirra. Hagnýt æfing í að leita að 
réttarheimildum og stjórnvaldsfyrirmælum á veraldarvefnum (interneti) og 
í gagnasöfnum, svo sem Lagasafni, Stjórntíðindum og  Lögbirtingablaði. 
Farið yfir helstu réttarheimildir er varða siglingar og útgerð. Sérstaklega er 
farið yfir: Lög og reglur um gerð og búnað skipa, skráningu og eftirlit með 
skipum, réttindi
yfir skipum, réttindi og skyldur skipverja samkvæmt sjómannalögum, 
skiprúmssamninga og lögskráningu. Meginatriði löggjafar og 
réttarheimilda um varnir gegn mengun sjávar.Yfirlit um uppbyggingu 
alþjóðlegs og fjölþjóðlegs samstarfs, SÞ (Sameinuðu þjóðirnar), ESB 
(Evrópusambandið) og EES (Evrópska Efnahagssvæðið). Helstu 
alþjóðastofnanir á sviði siglinga og útgerðar. Alþjóðlegar staðbundnar 
reglur. Þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands varðandi siglingar og útgerð, 
einkum um öryggi sæfarenda, varnir gegn mengun og starfsréttindi. 
Viðurkenning starfsréttinda og skírteina milli ríkja, alþjóðlegt samstarf á 
sviði vinnuréttar, úrræði til lausnar vanda á erlendri grund.

Markmið: 

Að kynna þær réttarheimildir sem varða áfangann.

Námsgögn:   

Lagasafn Alþingis, dómasafn Hæstaréttar, heimasíðan sigling.is ,
Power-point glærur.

Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni (bóklegur hluti) Verkefni

2 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944

3 Löggjafarvald

4 Framkvæmdavald

5 Dómsvald

6 Valdheimildir stjórnvalda

7 Réttarheimildir, sett lög,réttarvernd,fordæmi, eðli máls og 
meginreglur laga.
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8 Birting laga

9 Hagnýt æfing í að leita að réttarheimildum og 
stjórnvaldsfyrirmælum á Interneti í lagasafni, í 
stjórnartíðindum og Lögbirtingablaði.

10 Siglingar og útgerð, réttarheimildir, gerð og búnaður 
skipa,skráning skipa, eftirlit með skipum, réttindi yfir skipum

11 Sjómannalög, réttindi og skyldur skipverja, 
skiprúmssamningar lögskráning.

12 Löggjöf um varnir gegn mengun sjávar.

13 Aþjóðlegt og fjölþjóðlegt samstarf, sameinuðu þjóðirnar, 
evrópusambandið ESB , Evrópska efnahagssvæðið.

14 Páskafrí

15 Alþjóðastofnanir á sviði siglinga og útgerðar

16 Alþjóðlegar staðbundnar reglur

17 Þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands varðandi siglingar og 
útgerð. Öryggi sæfarenda,varnir gegn mengun sjávar, 
starfsréttindi, viðurkenning starfsréttinda og skírteina á milli 
ríkja, alþjóðlegt samstarf á sviði vinnuréttar, úrræði til 
lausnar vandal á erlendri grund.

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.

Verkefni:   

Tvö verkefni sem verða notuð til að meta nemendur til einkunna.

Námsmat og vægi námsþátta:

Framangreind tvö verkefni sem vega 50% hvort til einkunnar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 20/02/2012


