
Ed. 850. Frumvarp til sjómannalaga. [146. mál]

(Eftir 2. umr. í Ed., 6. maí.)

Samhljóða þskj. 151 með þessum breytingum:

6. gr. hljóðar svo:
Útgerðarmaður skal sjá um að gerður sé skriflegur ráðningarsamningur (skip-

rúmssamningur) við skipverja. Samningur skal vera í tvíriti og heldur hvor sínu eintaki. Í
samningnum skal meðal annars greina: 1. fullt nafn skipverja, fæðíngarár og dag, heimili og
nafnnúmer, 2. stöðu hans á skipinu, 3. nafn og heimilisfang nánasta aðstandanda eða
ættingja, 4. ferð þá eða tímabil sem skipverjinn er ráðinn til, hvar ráðningu skuli slitið og
uppsagnarfrest sé um það samið, 5. umsamið kaup, m. a. fyrir aukavinnu eða yfirvinnu, 6.
önnur hlunnindi.

Samgönguráðuneytið getur sett nánari reglur um form og efni samninga samkvæmt 1.
mgr. og getur jafnframt mælt fyrir um notkun sérstakra eyðublaða í þessu augnamiði og sér
ráðuneytið þá einnig um útgáfu og dreifingu þeirra.

Skipstjóri getur, í umboði útgerðarmanns, ráðið skipverja og gilda þá um það ákvæði 1.
mgr. Skipstjóri getur einnig, með sama skilorði, vikið skipverja úr skiprúmi eða sagt honum
upp störfum, sbr. 23.-25. gr.

Eftir því sem við verður komið skal ráðgast við yfirvélstjóra um ráðningu skipverja til
starfa í vélarrúmi, við fyrsta stýrimann um ráðningu háseta, við bryta um ráðningu
aðstoðarmann a hans, svo og við aðra yfirmenn um ráðningu undirmanna þeirra.

Sérhver skipverji skal hafa sjóferðabók sem samgönguráðuneytið lætur gera. Skipstjóri
geymir sjóferðabók skipverja meðan skipverji er í skiprúminu.

Samgönguráðherra setur nánari reglur um gerð sjóferðabóka.
Lögskráningarstjóra er skylt að afhenda sjóferðabók hverjum skipstjóra og skipverja í

fyrsta sinn sem hann er lögskráður á íslenskt skip eða síðar ef sjóferðabók hefur glatast eða
er fullnotuð. Skal sjóferðabókin ávallt sýnd við lögskráningu og þegar sanna á siglingatíma.

8. gr. hljóðar svo:
Við ráðningu nýiiða skal skipstjóri sjá um að nýliðanum sé leiðbeint um þau störf sem

hann á að sinna. Enn fremur skal honum sýndur björgunarbúnaður sá og viðvörunarbúnað-
ur sem á skipinu er og leiðbeint um grundvallaratriði við notkun þeirra.

Eigi má hafa yngri mann, karl eða konu, en 15 ára við vinnu á skipi, nema um skólaskip
eða æfingaskip sé að ræða. Samgönguráðherra getur sett reglur um hærra aldurslágmark
skipverja við tiltekin störf, allt fram til átján ára aldurs.



Útgerðarmaður getur krafist þess að sá sem vill ráða sig á skip leggi fram við ráðningu
sína vottorð læknis þess efnis að hann sé ekki haldinn einhverjum sjúkdómi eða meiðslum
sem geri hann ófæran til að gegna skipsstörfum.

Samgönguráðherra setur nánari reglur um læknisskoðun samkvæmt 3. mgr.

18. gr. hljóðar svo:
Ef skipverji fær, eftir að skiprúmssamningur var gerður, vitneskju um að maki hans,

barn eða foreldri, hafi látist eða orðið fyrir alvarlegu slysi eða veikindum getur hann krafist
lausnar úr skiprúmi og á hann þá aðeins rétt á kaupi fyrir þann tíma, sem hann var í
skiprúminu.

23. gr. hljóðar svo:
Skipstjóri getur vikið skipverja úr skiprúmi, ef:

1. skipverji verður lengur en um stundarsakir ófær til vinnu vegna veikinda eða slysa,
2. skipverji er haldinn sjúkdómi sem öðrum mönnum á skipi stafar hætta af,
3. læknisskoðun skv. 33. gr. leiðir í ljós að skipverji er eigi fær til að vinna starf sitt þótt eigi

sé hann sjúkur.
Ákvæði 36. gr. um rétt skipverja til launa o. fl. eiga við um brottvikningu úr skiprúmi

eftir 1. mgr.

36. gr. hljóðar svo:
Ef skipverji verður óvinnufær vegna sjúkdóms eða meiðsla sem hann verður fyrir

meðan á ráðningartíma stendur skal hann eigi missa neins í af launum sínum í hverju sem þau
eru greidd svo lengi sem hann er óvinnufær af framangreindum ástæðum, þó ekki lengur en
tvo mánuði. Sé skipverji í launalausu fríi er hann veikist eða slasast tekur hann laun frá þeim
tíma er hann skyldi hefja störf að nýju. Skipverji, sem forfallast vegna veikinda, á þó ekki
rétt til launa í fleiri daga en hann hefur verið í þjónustu útgerðarmanns.

Hafi skipverji verið ráðinn á sama skip eða hjá sama útgerðarmanni í tvö ár samfellt
skal hann, auk þess sem í 1. mgr. segir, halda föstu kaupi, kauptryggingu eða sérlega
umsömdu veikindakaupi í allt að einn mánuð, en í allt að tvo mánuði eftir fjögurra ára
samfellda ráðningu hjá sama útgerðarmanni.

Skipverji, sem forfallast frá vinnu vegna slysa við vinnu, á leið til eða frá vinnu eða
vegna atvinnusjúkdóma sem stafa af vinnunni skal fá greitt fast kaup, kauptryggingu eða
sérlega umsamið veikindakaup í allt að þrjá mánuði til viðbótar greiðslum samkvæmt 1.
mgr. og 2. mgr.

Skipverji á ekki rétt á kaupi þann tíma sem hann hliðrar sér ólöglega hjá að inna störf
sín af hendi, né fyrir þann tíma sem hann er óstarfhæfur vegna sjúkdóms eða meiðsla sem
hann hefur leynt vísvitandi við ráðningu sína. Sama gildir ef skipverji er ekki starfhæfur
vegna sjúkdóms eða meiðsla sem hann hefur sjálfur bakað sér af ásetningi eða stórfelldu
gáleysi.

Nú vill skipverji neyta réttar síns samkvæmt 1., 2. og 3.mgr. og skal hann þá, ef
atvinnurekendi óskar þess, afhenda honum vottorð læknis um veikindin eða slysið er sýni að
hann hafi verið óvinnufær vegna veikindanna eða slyssins.

64. gr. hljóðar svo:
Skipverjum skal ætlaður hæfilegur tími til hvíldar og matar.
Um lágmarkshvíldartíma skipverja fer eftir ákvæðum í lögum og kjarasamningum.


