
Ed.
um eftirlit með skipum.

40. Frumvarp til laga

(Lagt fyrir Alþingi it 66. löggjafarþingi, Hl46.)

I. KAFLI
1. gr.

Orðaskýringar:
1. Skip er sérhvert fljótandi far, nema annars sé getið.
2. lslenzkt skip er hvert það skip, sem skrásett er hér á landi og rétt hefur til þess

að sigla undir Íslenzkum fána.
3. Farþegaskip er hvert það skip, sem ætlað er að flytja fleiri en 12 farþega.
tl. Farþegar eru allir, sem á skipi eru, aðrir en skipshöfn. Þeir teljast þó eigi far-

þegar, sem komnir eru í skip vegna óviðráðanlegra atvika, eða samkvæmt
skyldu skipstjóra til þess að flytja nauðstudda menn.

5. Þilfarsfarþegi er farþegi, sem greiðir fargjald í lægsta fargjaldsflokki.
(). Flokkað skip er hvert það skip, sem hefur gilt flokkunarskírteini frá flokk-

unarfélagi. sem viðurkennt er af ráðherra.
7. Þar, sem talað er um rúmlest, er átt við brúttó rúmlest (100 ensk teningsfet

= 2,83 m"), nema annars sé getið.
~. Önnur fljótandi [ðr eru ferjur á sjó, vötnum og ám og hvert annað far, sem

notað er til að flytja menn, dýr eða muni.
H. Vélskip er hvert það skip, sem knúið er aflvél í því sjálfu.

10. Eimskip er hvert það skip, sem knúið er gufuafli.
1]. Mðtorskip er hvert það skip, sem knúið er með olíuhreyfli.
]2. Skipverji er hver sá maður, sem skráður er á skip eða á því er og skyldi skráður.
la. Eldfim efni (sbr. 44. gr.) eru: eter (naphta) og aðrir vökvar, sem blandaðir

eru eter, brennisteinsk olefni, steinoliu-eter, gasolia, benzín og aðrir slíkir vökv-
ar, er logamark þeirra er undir 22° á Celsíus með 760 mm Joftvogarstöðu.

14. Ákvæði laganna um stálskip eiga einnig við um járnskip,
l[), Þar, sem rætt er um ráðherra í lögum þessum, er átt við ráðherra þann, sem

fer með siglingamál.
2. gr.

Þar, sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara til allra islenzkra skipa
og báta, sem eru 6 metrar eða lengri, mælt milli stafna, og gerðir eru út hér á landi,
hvort heldur er til farþegaflutninga, vöruflutninga eða fiskveiða.

Ákvæði laganna taka og til erlendra skipa og báta, sem íslenzkir ríkisborgarar
hafa á leigu, ef þau eru gerð út hér eða í förum hingað eða héðan, með íslenzkri
skipshöfn.
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Sé um að ræða erlent skip flokkað í flokkunarfélagi viðurkenndu af ráðherra,
ná lögin þó aðeins til öryggisbúnaðar þess.

Ákvæði laganna taka enn fremur til allra háta án tillits til stærðar, flytji þeir
farþega, hvort sem er á sjó eða vötnum.

Ráðherra getur með reglugerð ákveðið, að eftirlit skuli haft með öryggi annarra
fljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli haga.

ll. KAFLI
Um haffæri skipa, skyldur útgerðarmanna og skipstjóra o. fl.

3. gr.
Skip skal telja óhaffært:

a. ef gilt haffærisskírteini, hleðslumerkjaskírteini og, sé um farþegaskip að ræða,
öryggisskírteini, er ekk i sýnt, þegar þess er kraf'izt af eftirlitsmanni eftirlitsins
eða trúnaðarmanni þess, sbr. 17. og 18. gr.;

h. ef það liggur dýpra en hleðslumerki þess leyfa;
e. ef bol þess, búnaði, vél eða vélartækjum eða skipshöfn er svo áfátt, það svo 01'-

hlaðið mönnum eða munum, vanhlaðið. kjölfestulitið. illa birgt af vistum, vatni,
kolum, olíu eða öðrum vélanauðsynjum sé það vélskip, eða af öðrum ástæðum
er svo á sig komið, að telja verður vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, að
hættulegra sé að vera í förum með það en venjulegt er við siglingar.

4. gr.
Eiganda skips, útgerðarmanni svo og skipstjóra er skylt að sjá um, að lögskip-

aðar skoðunargerðir fari fram ft skipi og því sé haldið haffæru, hvort heldur það er
statt í höfn eða á hafi úti.

5. gr.
Nú tekur skip grunn, slæst við bryggju, verður fyrir árekstri, eða það annað

ber til, er ætla má, að af muni hljótast, að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra
þá skylt að láta rannsaka tjón það, sem orðið hefur, með skoðunargerð á þeim stað,
er henni verður fyrst við komið.

Verði því komið við án verulegrar tafar, skal skoðun framkvæmd af skoðunar-
mönnum skipaef'tirlitsins, en annars skal hún gerð af sérfróðum mönnum, er kvaddir
skulu af sjódómi á þeim stað.

Ef svo ber við, að ekki verður náð til sérfróðra manna, þar sem skipið er statt,
skal skipstjóri, yfirvélstjóri og yfirstýrimaður ásamt tveimur mönnum, er skipshöfn
velur, framkvæma hráðahirgðaskoðun á tjóninu. Ágrip af skoðunarskýrslunni skal
ritað í eftir!itsbók skipsins og undirritað af þeim öllum, er hana önnuðust. Þar skal
kveðið skýlaust á um haffæri skipsins. Afrit af því, sem bókað var, skal þá þegar sent
eftirlitsmanni í því umdæmi, eða til þess eftirlitsmanns, er fyrst næst til, og ákveður
hann, hvort ný skoðun skuli fara fram.

III. KAFLI
Skipaeftirlitið.

6. gr.
Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirumsjón ráðherra.

7. gr.
Forseti skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þessara mála.
Hann skal hafa starfið sem aðalstarf', vera skipaverkfræðingur eða vélfræðingur

eða sérfræðingur um smíði tréskipa eða siglingafræðingur og fullnægja kröfum þeim,
sem þarf til þess að vera embættismaður hér á landi. Eigi má hann hafa þau störf
á hendi, er telja má ósamrýmanleg stöðu hans, svo sem venjulegt skipaeftirlitsstarf.
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Launuð aukastörf má hann engin hafa á hendi nema með leyfi ráðherra.
Skipaskoðunarstjóri hefur skrifstofu í Reykjavík.
Um verksvið hans og starfshætti skal ákveðið í reglugerð, er ráðherra setur, að

þvi leyti, sem ákvæði þessara laga ná ekki til. Við samningu reglugerðarinnar skal
leita álits Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Alþýðusambands íslands og
Fiskifélags Íslands.

8. gr.
Skipaskoðunarstjóri skal hafa sérfróða fulltrúa, er starfi við skipaeftirlitið að

öllu eða nokkru leyti. Skal einn þeirra vera skipaverkfræðingur. annar vélfræð-
ingur, þriðji sérfræðingur í öryggismálum og fjórði siglingafræðingur (skipstjóri).

Þeir skulu skipaðir af ráðherra að fengnum tillögum skipaskoðunarstjóra og
fullnægja kröfum þeim, er þarf til þess að vera embættismaður hör á landi.

Ráðherra getur ákveðið, að skipaskoðunarstjóri skuli annast eitt þessara sér-
fræðistarfa.

9. gr.
Landið skiptist í ;) eftirlitssvæði. Þau eru:

1. eftirlitssvæði:
Frá Hjörleifshöfða að Skor it Barðaströnd. Allar Breiðafjarðareyjar með-

taldar.
2. eftirlitssvæði:

Frá Skor í Hrútafjarðarbotn.
;\, eftirlitssvæði:

Frá Hrútafjarðarbotni að Gunnólf'svíkurfjalli.
4. eftirlitssvæði:

Frá GunnóJfsvíkurfjalli að Hjörleifshöfða.
fí. eftirlitssvæði:

Vestmannaeyjar.
10. gr.

Skipaskoðunarstjóri skipar eftirlitsmann it hvert eftirlitssvæði. Annast hann
framkvæmd eftirlitsins þar og umsjón með skoðunarmönnum undir yfirstjórn skipa-
skoðunarstjóra.

Eftirlitsmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opinberra sýsl-
unarmanna. vera húsettir á þeim stað innan svæðis síns, er skipaskoðunarstjóri ákveð-
ur. vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann, og hafa reynslu og þekk-
ingu á siglingum og skipum.

Skipaskoðunarstjóri setur þeim erindisbréf og starfsreglur.

ll. gr.
Eftirlitsmaður skal sjálfur annast allt eftirlit þar á svæði sínu, sem mest þörf

CI' eftirlits, á hverjum tíma árs. Ef erfiðleikar ern á því, að hann vegna fjarlægðar
geti á sama tíma haft fullnægjandi eftirlit á öðrum stað eða stöðum á svæðinu, þar
sem el' sérstök þörf eftirlits, her honum að fela hæfum manni eftirlit þar, enda full-
nægi sá skilyrðum þeim, sem sett eru um eftirlitsmenn, og fallist skipaskoðunarstjóri
:1, að þörf sé sérstaks eftirlits á þeim stað.

Eftirlitsmenn skulu halda dagbók um störf sín og senda skipaskoðunarstjóra
mánaðarlega skýrslu um þau.

12. gr.
Hvert eftirlitssvæði skiptist í skoðunarsvæði. Þau eru:

I. eftirlitssvæði:
1. skoðunarsvæði : Frá Hjörleifshöfða 'að Jökulsá á Sólheimasandi.
2. Frá Jökulsá á Sólheimasandi að Þjórsá.
:3. Frá Þjórsá að Grindavík.
4. Grindavík og Reykjanesskagi að Hafnarfirði.
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5. skoðunarsvæði : Hafnarfjörður, Garðahreppur og Bessastaðahreppur ..
6. Reykjavík og Kjósarsýsla.
7. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla (frá Hvalfjarðarbotni til

Hítarár).
8. Frá Hítará að Búlandshöfða.
9. Frá Búlandshöfða að Skor. (Allar Breiðafjarðareyjar með-

taldar.)
II. eftirlitssvæði:

10. skoðunarsvæði :
11.
12.
13.
14.
15.
16.

III. eftirlitssvæði:
17. skoðunarsvæði :
18.
19.
20.
21.
22.
23.

IV. eftirlitssvæði:
24. skoðunarsvæði :
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Frá Skor að Kópanesi.
Allur Arnarfjörður.
Allur Dýrafjörður.
Allur Önundarfjörður.
Allur Súgandafjörður.
Frá Gelti til Geirhólma.
Frá Geirhólma í Hrútafjarðarbotn.

Frá Hrútafjarðarbotni að Skagatá.
Frá Skagatá að Haganesvík.
Haganesvík að Siglunestá,
Frá Siglunestá að Ólafsfjarðarmúla.
Frá Olafsfjarðarmúla að Gjögri, svo og Grímsey.
Frá Gjögri að Tjörnestá, svo og Flatey á Skjálfanda.
Frá Tjörnestá að Gunnólfsvíkurf'[alli.

Frá Gunnólfsvíkurfjalli að Lagarfljóti.
Frá Lagarfljóti að Loðmundarfirði.
Loðmundarfjörður og Seyðisfjörðnr.
Frá Dalatá að Gerpi.
Frá Gerpi að Fáskrúðsfirði.
Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík.
Frá Breiðdalsvík að Austurhorni.
Frá Austurhorni að Hjörleifshöfða.

V. eftirlitssvæði:
32. skoðunarsvæði : Vestmannaeyjar.

13. gr.
Skipaskoðunarstjóri skipar að fengnum tillögum eftirlitsmanns og sjómanna-

samtaka á hverjum stað skoðunarmenn á hvert skoðunarsvæði. Tölu skoðunar-
manna á hverju skoðunarsvæði ákveður skipaskoðunarstjóri að fengnum tillögum
eftirlitsmanns. Skoðunarmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opin-
herra sýslunarmanna, vera búsettir á svæði sínu, hafa reynslu og þekkingu á sigl-
ingum, skipum og vélum og vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann.

Eftirlitsmaður skiptir með þeim verkum eftir sérþekkingu þeirra.

14. gr.
Áður en embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins taka til starfa, skulu þeir

undirrita eið eða drengskaparheit um, að þeir vilji rækja starfann eftir beztu sam-
vizku og þekkingu.

Ekki mega þeir skoða þau skip eða annast önnur störf skipaeftirlitsius, að því
er snertir skip, er þeir eiga sjálfir að meira eða minna leyti eða ef þeir eru í þjón-
ustu slíkra aðilja. Eigi mega þeir heldur annast skipaskoðunarstörf að þvi er snertir
þau skip, sem þeir eru á einn eða annan hátt við riðnir, þannig að þeir verði eigi taldir
óvilhaHir,

Skipaeftirlitsmaður sker (tr, hvort skoðunarmenn séu óvilhallir.
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15. gr.
Skipaskoðunarmenn annast allar skoðanir, er ræðir um í lögum þessum, til-

skipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, og gerðar skulu innan
umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett eða eigi.
Nú er um skoðun að ræða, er eftirlitsmaður telur þannig vaxna, að meiri sér-

fræðilegrar þekkingar sé þörf, og skipar hann þú sérfróðan mann eða menn skoðunar-
mönnunum til aðstoðar.

Ef þörf krefur, getur skipaskoðunarstjóri kvatt mann til skoðunar utan umdæmis
síns.

16. gr.
Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að fullnægt

sé kröfum þeim, sem gerðar eru í lögum þessum, tilskipunum eða reglum, er settar
kunna að verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa.

Skoðunar- og eftirlitsmenn skulu líta eftir umgengni og hreinlæti í vistarverum
og forðageymslum.

Að lokinni skoðun er skipaskoðunarmönnum skylt að sjá um, að bætt sé úr því,
sem þeir telja áfátt. Telji skoðunarmenn eigi öruggt, að skip sé í förum, skulu þeir
eigi láta skoðunarvottorð af hendi, en tilkynna útgerðarmanni eða skipstjóra, að
vottorð verði eigi afhent, fyrr en úr göllunum sé bætt, enda skal og skipinu bannað
að vera í förum.

Um málið fer síðan samkvæmt VII. kafla.
Ef það, sem áfátt þykir, er þannig vaxið, að haffæri skips er óskert og eigi er

hægt að bæta úr því þegar í stað, þar sem skipið er statt, skal skoðunarmaður gefa
skipstjóra hæfilegan frest til þess að fullnægja gerðum kröfum, þó eigi lengri en 3
mánuði.

Hvers vant er, ástæður til frestveitingar og lengd frests skal skráð í eftirlitsbók.
Þegar frestur er liðinn, ber skoðunarmanni að ganga úr skugga um, að bætt hafi.

verið úr því, sem áfátt var. Hafi það eigi verið gert, ber honum tafarlaust að skýra
eftirlitsmanni frá, og ákveður hann þá, hvort frestur skuli framlengdur eða hvort
útgerðarmaður eða skipstjóri skuli sóttur til saka.

Verði ekki náð til skipsins, þegar fresturinn er útrunninn, skal eftirlitsmaður
leita aðstoðar skipaskoðunarstjóra í málinu, og ákveður hann þá, hvað gera skuli.

17. gr.
Eftirlitsmönnum ber hverjum í sínu umdæmi að gæta þess, að fullnægt sé fyrir-

mælum um öryggi skipa. Í því skyni ber þeim rn. a. að athuga skip í umdæmi sínu,
hleðslu þeirra og haffæri fyrirvaralaust, þegar hentugt þykir eða ástæða virðist til,
einkum er skip kemur til hafnar eða fer lll' höfn. Komi fram, að vafi leiki á því, hvort
skip sé haffært samkvæmt lögum þessum, skal það stöðvað til bráðabirgða sam-
kvæmt 45. gr.

Ef skipaskoðunarstjóri telur ástæðu til, getur hann tilnefnt trúnaðarmenn til
þess 'að annast einstök störf eftirlitsmanna, og hafa þeir þá sama rétt og skyldur
og eftirlitsmenn.

18. gr.
Verði skoðunarmenn, lögreglumenn, hafnsögumenn, hafnaryfirvöld, tollmenn,

trúnaðarmenn stéttarfélaga sjómanna á staðnum eða skrásetningarstjórar varir við.
að lög þessi séu brotin eða að brotnar séu reglugerðir settar samkvæmt þeim, eða
telji þeir sig hafa ástæðu til þess að ætla, að skip sé ekki haffært, skulu þeir tafar-
laust gera næsta eftirlitsmanni aðvart, og skal hann þá að athuguðu máli gera nauð-
synlegar ráðstafanir samkvæmt 17. gr.

Sama gildir um starfsmenn skipasmíðastöðva, er þeir eru að starfi sínu, þó
þannig, að þeir skulu gera forstjóra stöðvarinnar aðvart. Athugar hann málið og snýr
sér til eftirlitsmanns skipaskoðunarinnar, ef hann telur ástæðu til.
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19. gr.
Þegar embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins eru að starfi, hafa þeir rétt

til þess að fara um borð í hvert skip, sem statt er Í Íslenzkri höfn eða innan íslenzkrar
landhelgi, til þess að rannsaka það, sem þeim ber samkvæmt stöðu sinni. Leita ber
þó álits eftirlitsmanns eða skipaskoðunarstjóra, ef eigi er nauðsyn skjótra aðgerða.

Útgerðarmenn, skipstjórar, vélstjórar og aðrir, er i þeirra umboði starfa, svo og
aðrir skipverjar eru skyldir til að veita eftirlitinu alla aðstoð og upplýsingar, sem
óskað er og starfið varða.

Trúnaðarmenn eftirlitsins skulu á hinn bóginn gæta þess að valda ekki skipi
óþarfa töfum né torvelda vinnu um nauðsyn fram.

20. gr.
Embættis- og sýslunarmenn eftirlitsins eru opinberir starfsmenn og njóta réttar

og bera skyldur i samræmi við það.

IV. KAFLI
Skoðun skipa.

21. gr.
Auk hins almenna eftirlits og skyndi skoðana, sem um ræðir í III. kafla, einkum

19. gr., sbr. og 7. gr., eru skoðunargerðir á skipum þrenns konar: aðalskoðun. auka-
skoðun og sérstök aukaskoðun.

22. gr.
Skoðun á þiljuðum skipum annast tveir sérfróðir skoðunarmenn, sbr. þó 15.

gr., 2. mgr.
Skal annar þeirra vera vélfróður. en hinn eftir atvikum skipa smiður eða sigl-

ingafróður maður.
Skoðun á opnum bát, hvort sem hann er með vél eða án vélar, skal framkvæmd

af sérfróðum manni.
23. gr.

Aðalskoðun skal gera á skipinu, sem hér segir:
a) Áður en skip leggur úr höfn hér á landi í fyrsta sinn, el' smíðað hefur verið hér

á landi eða breytt þannig, að farmrými hefur verið stækkað, yfirbygging aukin,
breytt um aðalvél eða því hefur verið breytt svo mjög, að mæla þurfi það af nýju.

b) Þegar skip er fengið frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmiðað eða notað, til
skrásetningar undir Íslenzkan fána eða til útgerðar hér á landi.

e) Á öllum farþegaskipum, öllum stálskipum eldri en 12 ára og tréskipum eldri en
16 ára einu sinni á ári.

d) A öllum öðrum skipum annað hvert ár.

24. gr.
Við aðal skoðun skal athuga vandlega allt öryggi skips, bæði sjálfs bols þess,

þilfars og skilrúma, siglu og reiða, véla og vélatækja, búnaðar alls og áhalda, svo og
allt annað, er lýtur að öryggi skips.

Ef skip' er í viðurkenndu flokkunarfélagi. skal sú skoðun, sem fram fór á því
til endurnýjunar á flokknum, talin fullnægjandi um styrkleika bols, véla og eimkatla,
ef farið hefur verið eftir reglum, sem settar hafa verið samkvæmt Kaupmannahafn-
arsamþykktinni frá 28. janúar 1926, um haffæri og búnað skipa og um samvinnu
milli viðurkenndra flokkunarfélaga og skipaskoðunarinnar .

25. gr.
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglustjóra

(í Reykjavík tollstjóra) vottorð um skoðunina og álit sitt um, hvort þeir telji skip
haffært eða eigi. .Jafnframt ber þeim að senda eftirlitsmanni skýrslu um skoðunina,
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hvort tveggja ritað eftir fyrirmynd, er ráðherra setur. Skýrsluna sendir síðan eftir-
litsmaður skipaskoðunarstjóra ásamt athugasemdum sinum.

Hafi skoðun leitt i ljós, að skip sé haffært, skal lögreglustjóri (tollstjóri) eða
skipaskoðunarstjóri gefa því haffærisskírteini. Öryggisskírteini farþegaskipa, sem
út eru gefin samkvæmt alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á sjónum, 31. maí
1929, skal þó skipaskoðunarstjóri gefa út.
í haffærisskírteini skal tilgreina nafn skips og heimili, skrásetningarbókstafi

þess, númer þess á fiskiskipaskrá og umdæmisbókstafi, ef um fiskiskip er að ræða,
rúmlestatal, hvort skip sé segl skip eða vélskip, opið eða þiljað, til hvaða ferða skip
sé ætlað, tölu farþega, er það má flytja, sé um farþegaskip að ræða, svo og, að skip
fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa, er gerðar eru Í lögum þessum, tilskipunum
eða reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Haffærisskírteiní skipa, sem um ræðir í e-lið 23, gr., gildir i eitt ár, frá þvi að
það var gefið út.

Haffærisskírteini skipa, sem um ræðir í d-Iið 23. gr., gildir í tvö ár, frá því að
það var gefið út, enda hafi lögboðin aukaskoðun farið fram.

Nú er skip eigi í höfn hér, þegar haffærisskírteini þess gengur úr gildi, og getur
þá skipaskoðunarstjóri framlengt gildi skírteinis um ákveðinn tíma, þó eigi lengur
en 3 mánuði, enda sé eigi ástæða til að ætla, að skip sé ekki haffært. Nú eru annars
sérstök vandkvæði á, að skírteini verði endurnýjað, án þess að eígapda, útgerðar-
manni eða skipstjóra verði um kennt, og getur skipaskoðunarstjóri þá framlengt gildi
skírteirris um allt að 45 daga, enda sé engin ástæða til að ætla, að skip sé ekki haffært.

Haffærisskírteini skal fylgja skipsskjölunum og ávallt sýnt við tollafgreiðslur
skips, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja, þegar um skip
er að ræða, sem ekki er skylt að lögskrá á, og þegar þess er krafizt af trúnaðarmönn-
um skipaeftirlitsins, sbr. III. kafla, eða lögreglunni. Nú er sá tími, er skírtelníð gildir,
á enda, eða skoðun, er gerð skyldi á skipi á þeim tíma samkvæmt lögum þessum, er
vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða aukaskoðun. eða það kemur í ljós við slíka
skoðun, að skip sé óhaffært, og skal skip þá lagt í farbann, sbr. 45. gr.

26. gr.
Almenn auka skoðun skal gerð einu sinni á ári á skipum þeim, er ræðir um í 23.

gr., d-lið, í lögum þessum, það ár, sem aðal skoðun fer ekki fram á þeim.

27. gr.
Við almenna aukaskoðun skal sérstaklega athuga allan búnað skips og áhöld,

botn skips og stýrisbúnað. ÞÓ má botnskoðun gera á öðrum tíma, enda sé þá eigi liðið
ár frá síðustu botnskoðun.

28. gr.
Sérstök aukaskoðun skal gerð, er svo stendur á sem hér segir:

a) Þegar skip hefur sætt verulegri viðgerð, en eigi kveður samt svo mikið að við-
gerðinni, að aðalskoðun skyldi gera samkvæmt 23. gr. í lögum þessum.

b) Þegar eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, meiri hluti skipshafnar, vélstjóri
eða stjórn stéttarfélags eða félaga sjómanna á staðnum krefst skoðunar. Krafa
skal send eftirlitsmanni og vera skrifleg og rökstudd. Trúnaðarmenn eftirlitsins
eru bundnir þagnarheiti um, hver kært hefur.

e) Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips eða bún-
aðar þess, svo sem er skip skiptir um veiðiaðferð.
Synji eftirlitsmaður um skoðun, þegar hennar er krafizt samkvæmt h-lið þess-

arar greinar, má skjóta málinu til skipaskoðunarstjóra.

29. gr.
Við sérstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, er ástæða

þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda.
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30. gr.
Að lokinni aukaskoðun á skipi skulu skoðunarmenn senda lögreglustjóra (i

Reykjavík tollstjóra) vottorð um skoðunina og álit sitt um, hvort þeir telji skip haf-
fært eða eigi. Jafnframt ber þeim að senda eftirlitsmanni skýrslu um skoðunina, og
skal hvort tveggja þetta ritað eftir fyrirmynd, er ráðherra setur. Skýrsluna sendir
síðan eftirlitsmaður skipaskoðunarstjóra ásamt athugasemdum sínum,

Telji skoðunarmenn skip haffært, ritar lögreglustjóri eða skipaskoðunarstjóri á
haffærisskírteini þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi farið fram og að hún hafi
eigi leitt neitt það í ljós, er geri skipið óhaffært.

31. gr.
Nú fer fram auka- eða skyndiskoðun á skipi, og getur þá skipaskoðunarstjóri

ákveðið, að aðalskoðun skuli fara fram þá þegar, enda skal sú ákvörðun rökstudd.

32. gr.
Synji skipaskoðunarstjóri um skoðun, þegar hennar er krafizt samkv. h-lið 28.

gr., eða telji einhver þeirra aðila, sem þar um ræðir, sig eigi geta unað úrslitum skoð-
unargerðar. getur sá, er telur sig vanhaldinn, stefnt ágreiningnum fyrir siglingadóm.
sbr. 50. gr. Um slík mál fer sem segir í 48. gr.

Dómurinn kveður endanlega á um, hvort skoðun eða eftir atvikum yfirskoðull
skuli fara fram.

Dómurinn annast yfirskoðun sjálfur eða kveður til sérstaka yfirskoðunarmenn,
ef þörf þykir. Þeir skulu vera þrír eða fimm eftir ákvörðun dómsins, sérfróðir, hæfir
og óhlutdrægir menn, er fullnægja skilyrðum til þess að gegna embætti eða sýslan
hér á landi.

Yfirskoðunargerð verður ekki haggað, ef hún hefur farið löglega fram. Hún skal
staðfest með eiði eða drengskaparheiti, ef krafizt er af einhverjum þeim, er hlut á
að máli.

V. KAFLI
Um smíði, búnað, breytingar og innflutning á skipum.

33. gr.
Skip skal að jafnaði fullnægja skilyrðum þeim, sem hér segir:

A. Skrokkur, reiði og vélar.
1. Skrokkur og yfirbygging, reiði og reiðabúnaður og vélar skal vera nægilega

sterkt og í góðu ástandi.
2. í stálskipi skulu vera fullnægjandi vatnsþétt skilrúm.
3. Stýri og stýrisbúnaður, akkeri, keðjur, kaðlar og dælubúnaður skal vera full-

nægjandi og í góðu ástandi. Vélknúnar austurdælur skulu vera í skipum, sem
eru 50 rúmlestir eða stærri.

4. Í skipi skulu vera varahlutir, verkfæri og önnur nauðsynleg áhöld.
5. Skip skal láta vel að stjórn og vera nægilega stöðugt, svo að því verði örugg-

lega siglt. Athugun á stöðugleika annarra skipa en þeirra, sem um ræðir í
35. gr., framkvæmir skipaskoðunarstjór-i á þann hátt, er hann telur fullnægj-
andi, eftir atvikum með tæknilegri rannsókn.
Sé eigi annars getið í lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim,

skal kröfum þeim, sem um ræðir í 1.-5. lið, að jafnaði talið fullnægt, ef skip
fullnægir þeim kröfum, er flokkunarfélag, viðurkennt af ráðherra, gerir til þess
á hverjum tíma, að slíkt skip nái 1. flokki, þegar gætt er tegundar þess og þeirra
ferða, sem þvi eru ætlaðar.

B. Siglingatæki.
1. Skip skal búið þeim áhöldum og tækjum, sem nauðsynleg eru, til þess að því

verði örugglega siglt, þar með talin fjarskipti-tæki, sem fyrirskipuð eru eða
kunna að verða.
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Í skipi skal vera a. m. k. einn áttaviti og honum komið fyrir á örugg-
um stað.

Skipaskoðunarstjóri löggildir menn að fengnum tillögum skólastjóra
Stýrimannaskólans til þess að rétta áttavita.

Skip skal búið þjóðfána.
C. Öryggisráðstafanir og eldvarnir.

1. Varnir gegn slysum, er leitt getur af venjulegri notkun skips, skulu vera í
því horfi, að menn, sem dvelja eða vinna á skipsfjöl eða eru á leið úr skipi
eða á, eigi ekki meiðsli á hættu, enda gæti þeir almennrar varfærni.

Auknar kröfur má gera um öryggi tækja, ef gallar á þeim valda sérstakri
slysahættu.

2. Gegn eldhættu skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir. Í skipi skulu vera slökkvi-
tæki, sem heita má hvar sem er Í því. Vélknúin dæla skal vera Í öllum
skipum, 30 rúmlesta eða stærri.

D. Björgunartæki.
1. Skip skal búið traustum björgunartækjum, er komið sé fyrir á hentugum

stöðum.
2. A skipi, sem er í millilandasiglingum, skulu vera nægjanlegir bátar handa

öllum, sem á skipi eru.
A skipi, sem er í strandsiglingum, skulu vera nægjanlegir bátar handa

skipshöfn, en um báta og fIeytitæki handa öðrum skal setja sérreglur, shr.
2. lið 34. gr. og 3H. gr.

3. Hæfilega margir bjarghringar skulu vera á skipi. Tölu þeirra ber að miða
við stærð skips og fjölda þeirra manna, sem þar er ætlað að vera.

4. Nánari reglur skulu settar um notkun og öryggi björgunartækja, þar með
taldar reglur um, að hve miklu leyti bátar skuli vera björgunarbátar. Er sér-
staklega stendur á, má krefjast þess, að auk báta skuli vera björgunarflekar
eða svipuð fleytitæki. Ef öruggt þykir, má leyfa, að slík tæki komi að nokkru
leyti í stað báta.

E. Vistarverur.
1. Vistarverur skipverja og forðageymslur skips skulu fullnægja þeim kröfum.

sem gerðar verða Í reglugerð um stærð, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu,
hitun, hreinlætistæki og viðhald.

Reglur um rúmmál, gólfflöt og lofthæð skulu miðaðar við gerð skips og
ferðir, sem því eru ætlaðar.

Sérstök rekkja skal vera fyrir hvern skipverja.
2. t reglugerð skal og kveða á um búnað skips að lyfjum og hiúkrunargögnum.
3. Reglugerðir, sem um ræðir í 1. og 2. lið, skulu settar af ráðherra að fengnu

áliti landlæknis og skipaskoðunarstjóra.
F. Fjarskiptitæki .

Skip, sem siglir meira en 3 sjómílur frá landi og er stærra en 15 rúmlestir,
skal hafa loftskeytastöð eða radiotalstöð með ákveðnu lágmarksafli og ákveðnu
öldusviði. Einn skipverja, að minnsta kosti, skal hafa starfræksluskirteini fvrir
slíka stöð, samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti. .

Stöð þessi er háð eftirliti póst- og sÍmamálastjórnarinnar. Póst- og símamála-
stjórnin gefur út öryggisvottorð fyrir fjarskiptitækin og tilkynnir skipaskoðunar-
stjóra árangur skoðunar á þeim, svo og annað varðandi þau, er ástæða þykir til.

G. Skipsskjöl.
1. Auk leiðarbókar (dagbókar) og véladagbókar skal skip hafa eftirlitsbók, sem
í eru skráð vottorð skipaeftirlitsins um framkvæmdar skoðunargerðir ásamt
greinargerð skipstjóra og vélstjóra um framkvæmd þess eftirlits, sem á þeim
hvílir, auk annarra upplýsinga um skipið, sem krafizt kann að verða.
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Bjóða má, að skip hafi segulskekkjubók, sem í er skráð segtilskekkja
áttavitanna.

Gerð og færslu eftirlitsbókar og segulskekkjubókar skal hagað á þann
hátt, er skipaskoðunarstjóri kveður á um.

2. Lög þau og reglur um siglíngamál, sem boðið er, skulu vera á skipi. A þar
til gerðum stöðum skal festa auglýsingar um þau efni, er krafizt er, að þannig
séu birt.

:~. Auk þjóðernis- og skrásetningarskírteinis og mælingabréfs skal skip hafa
haffærisskírteini, hleðsluskírteini og leyfisbréf fyrir radiostöð. Enn fremur
öryggisskírteini, þar sem þess er krafizt.

34. gr.
Um farþegaskip gilda ákvæði 33. gr. með þeim breytingum og viðbótum, er hér

segir:
1. Farþegaskip skal að öllu vera þannig gert og búið, að því er snertir öryggi manns-

lífa, að hæft sé til mannflutninga og ferða þeirra, sem það er notað til.
2. Um búnað og björgunartæki farþegaskipa skal setja sérreglur.
3. Um vistarverur farþega, stærð þeirra, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu, hitun,

viðhald og hreinsun setur ráðherra reglugerð að fengnum tillögum skipaskoðun-
arstjóra.

4. Í skipi skal vera auglýst, svo að it ber, til hvers konar flutninga skip sé ætlað,
og hámark farþegafjölda.

35. gr.
Farþegaskip, hvort heldur þau eru smíðuð til millilanda- eða strandsiglinga,

skulu vera nægilega stöðug með alla farþega ofan þilfars, og er þá miðað við hæstu
tölu farþega, sem hugsanlegt er, að skip flytji.

Að lokinni tæknilegri skoðun á stöðugleika skips skal skipaskoðunarstjóri
ákveða í samráði við skipasmíðastöðina, hvernig úr skuli bætt, sé um ófullnægjandi
stöðugleika að ræða.

36. gr.
Þegar skip, sem ekki telst farþegaskip samkvæmt lögum þessum, er að áliti skipa-

skoðunarstjóra notað til reglulegra farþegaflutninga, skal hann kveða á um það sér-
staklega um hvert skip, hvers krafizt skuli um gerð þess og búnað. Þegar svo ber
undir, að skip, sem ck k i er farþega skip, flytur annað f'ólk en skipverja, skulu settar
sérreglur um aðbúð þeirra og öryggi.

37. gr.
A. Nýsmíði innan lands:

1. Nýsmíði skipa er háð eftirliti skipaskoðunar ríkisins.
2. Um nýsmíði tréskipa fer eftir uppdráttum og reglum, er ráðherra setur um

smíði þeirra, svo og öðrum þeim reglum, er varða öryggisbúnað skipa.
3. Sé um stálskip að ræða, annast skipaskoðun ríkisins eftirlitið, ef skipið er

ekki smíðað undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags, en annars skal fela
eftirlitið því flokkunarfélagi, er hlut á að máli. Þá skal og skipaskoðun ríkis-
ins annast um, að skip fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru að alþjóðalögum
og íslenzkum réttarreglum um öryggi skipa og búnað þeirra.

4. Þegar nýtt skip er smíðað, skipar skipaskoðunarstjóri skoðunarmann, sem
hefur daglegt eftirlit með smíðinni af hálfu hins opinbera. Verði því við
komið, skal skipa einn hinna föstu skoðunarmanna skipaeftirlitsins á staðn-
um, enda verði hann talinn óhlutdrægur. Enn fremur skulu hinir sérfróðu
menn, er um ræðir í 8. gr., ferðast milli skipasmíðastöðvanna samkvæmt
ákvörðun skipaskoðunarstjóra, og skulu þeir leiðbeina við skipasmíðina,
eftir því sem þörf krefur.
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B. Nýsmiði erlendis:
1. Tréskip, sem smíðuð eru erlendis til skráningar hér á landi, skulu fullnægja

ákvæðum íslenzkra laga og reglugerða um smíði og styrkleika skipa eða
reglum Ilokkunarfélags, sem viðurkennt er af ráðherra, enda sé þá gætt krafna
til styrkleika skipa, sem ætluð eru til úthaf'ssiglinga, og séu þær eigi vægari í
aðalatriðum en hinar íslenzku reglur.

2. Stálskip, sem smíðuð eru erlendis til skráningar hér á landi, skulu fullnægja
reglum flokkunarfélaga, viðurkenndra af ríkisstjórninni, alþjóðalögum og ís-
lenzkum reglum, um öryggi skipa og búnað þeirra.

3. Þegar ræðir um nýsmíði á tré skipum erlendis, skal skipaskoðunarstjóra skylt
að annast daglegt eftirlit með smíðinni, en fullnaðarskoðun skipaeftirlitsins
fer fram, þegar skip kemur til landsins. Eftirlit þetta má skipaskoðunarstjóri
fela viðurkenndu Ilokkunarfélagi. Ræði um nýsmíði á stálskipi, skal flokkun-
arf'élag, viðurkennt af ríkisstjórninni, annast hið daglega eftirlit með skipa-
smíðinni, en fullnaðarskoðun fer fram, þegar skip kemur til landsins.

C. Breytingar á gömlum skipum:
Engar meiri háttar breytingar, sbr. a-lið 23. gr., má gera á gömlum skipum,

án þess að sérstakt leyfi skipaskoðunarstjóra sé fengið fyrir fram. Allar breyt-
ingar og viðgerðir skipa, sem varða öryggi skips, skulu gerðar undir eftirliti
skipaskoðunar ríkisins, og gilda þar um sömu reglur um eftirlit og um nýsmíði
væri að ræða. Nánari ákvæði hér að lútandi skulu sett með reglugerð.

D. Innflutningur skipa:
Skip, sem keypt eru frá útlöndum til skrásetningar hér á landi, skulu full-

nægja íslenzkum lögum um styrkleika, búnað og haffæri.
Ef skip er í viðurkenndu f'lokkunarfélagi, þarf skoðun ekki að fara fram,

fyrr en skipið er komið heim. Sé skip ekki í viðurkenndu flokkunarfélagi, skal
skoðun fara fram, áður en það er keypt. Skoðunin skal skráð á þar til gerð
eyðublöð, sem skipaskoðunarstjóri gefur út í þessu skyni. Skoðun framkvæmir
innlendur eða útlendur maður, sem hefur þekkingu á skipasmíði að dómi skipa-
skoðunarstjóra.

Er skipaskoðunarstjóri hefur fengið skoðunarskýrslu, kveður hann á um,
hvort hann vilji mæla með innflutningi skips eða ekki. því aðeins má hann mæla
með innflutningi skips, að styrkleiki þess og búnaður jafnist í aðalatriðum við
það, sem krafizt er i lögum þessum, og það sé eigi eldra en 12 ára.

Þegar skip er komið heim, fer fram aðalskoðun samkv. a-lið 23. gr., sbr. og
2. mgr. 38. gr.

38. gr.
Skipum, sem voru íslenzk eign eða í smíðum fyrir íslenzka menn 1. júlí 1937.

getur ráðherra veitt undanþágu frá lögum þessum, að því er einstök atriði varðar, þó
ekki um haffæri skipa, sbr. 3. gr.

Ef alveg sérstaklega stendur á, má veita slíkar undanþágur skipum, sem keypt
eru frá útlöndum.

Undanþágur frá ákvæðum laganna má veita skipum, sem eru sérstakrar gerðar,
úr sérstöku efni eða með sérstökum vélabúnaði. og skipum, er gerð eru til sérstakra
ferða í sérstökum tilgangi eða hafa ekki sérstaka aflvél innan borðs.

Undanþágur samkvæmt grein þessari má því aðeins veita, að skipaskoðunar-
stjóri mæli með þeim, enda er honum heimilt, ef hann telur ástæðu til, að leita um-
sagnar Farmanna- og Fiskímannasambands Íslands og sjómannafélags þess, er hann
telur helzt eiga hlut að máli.

39. gr.
Ráðherra setur nánari reglur um smíði og búnað skipa og véla. Ber þar að miða

við, hverrar tegundar skip er, stærð þess og notkun, er það er ætlað til, svo og gerð
véla og þær ferðir, sem skipi eru ætlaðar.
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VI. KAFLI
Um hleðslumerki o. fl.

40. gr.
Öll íslenzk skip, sem eru í förum milli íslands og annarra landa, skulu vera með

hleðslumerkjum og hafa b leðslumerkjaskirteini.
Þau Íslenzk skip, sem hleðslumerkjasamþykkt, gerð í London 5. júlí 1930, nær til.

skulu hafa alþjóða-hleðslumerkjaskirteini. Önnur Íslenzk skip, 50 rúmlestir eða
stærri, skulu hafa hleðslumerkjaskirteini, er sýnir minnsta hleðsluborð.

Skipaskoðunarstjóri ákveður hleðslumerki skipa og gefur út hleðslumerkjaskír-
teini samkvæmt samþykkt þeirri, er um ræðir í 2. mgr., og nánari reglum, er ráðherra
setur.

Undanþegin ákvæðum þessarar greinar um hleðslumerki eru skip, meðan þau
stunda síldveiði á tímabilinu 1. júní-15. sept., enda hafi þau verið skoðuð samkvæmt
e-lið 28. gr. og sú skoðun skráð í eftirlitsbók.

41. gr.
Ráðherra setur með reglugerð sérstök ákvæði um, hvernig umbúnaði undir

)lilfari og á skuli hagað til öryggis mannslífum og haffæri skipa. Reglugerðin skal
samin að fengnum tillögum Alþýðusambands íslands og Farmanna- og fiskimanna-
sambands Íslands.

42. gr.
Merkja skal á fram- og aftur stefni allra skipa, sem stærri eru en 20 rúmlestir.

mælikvarða í desímetrum annars vegar, en í enskum fetum hins vegar, er sýni, hve
djúpt skip liggur í sjó.

Þegar skipaskoðunarstjóri hefur ákveðið hleðsluborð skips, skal hann, telji henn
ástæðu til, merkja djúpstöðu þess á framstefni, til þess að forðast mishleðslu. enda
ráðfæri hann sig við skipstjórann og skipaskoðunarmann.

43. gr.
Hleðslumerkjaskírteini skal fylgja skipsskjölum og ávallt sýnt bæði við toll-

afgreiðslu og þegar þess er krafizt af trúnaðarmönnum skipaeftirlitsins, sbr. III.
kafla, eða lögreglunni.

Hafi skip hleðslumerkjaskírteini útgefið af þar til bærum erlendum stjórnar-
völdum í ríki, sem er aðili að alþjóðasamþykkt gerðri í London 5. júlí 1930, eða við-
urkenndu skipaflokkunarfélagi, getur skipaskoðunarstjóri veitt því íslenzkt hleðslu-
merkjaskirteíni í þess stað án þess að láta mælingu þá eða skoðun, er með þarf til
ákvörðunar hleðslumerkja, fara fram.

Nú er skipi breytt þannig, að hleðsluborð þess breytist að dómi skipaskoðunar-
stjóra, og er þá hleðslumerkjaskírteini þess úr gildi fallið.

44. gr.
Bannað er að flytja benzín eða önnur þau eldfim efni, er sérstök sprengingar-

hætta stafar af, í farmrúmi eða á þilfari á farþegaskipum.
Um flutning efna þeirra, sem um ræðir í 1. mgr., með skipum setur ráðherra

reglur að fengnu áliti skipaskoðunarstjóra.
Um fermingu, flutning og affermingu farms að öðru leyti setur ráðherra reglur

,lð fengnu áliti skipaskoðunarstjóra, þar á meðal um flutning á dýrum.
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VII. KAFLI
Um farbann o. fl.

45. gr.
Eftirlitsmenn skera úr því, hvort för skips skuli bönnuð samkvæmt lögum

þessum.
Nú hefur eftirlitsmaður lagt farbann á skip, og skal það þá þegar í stað tilkynnt

skipstjóra og, ef hentugt þykir, útgerðarmanni. Tilkynningin skal vera skrifleg.
Ástæður fyrir banni skulu tilgreindar, svo og skilyrði fyrir því, að banni verði af létt.
Skýrslu um málið ásamt nauðsynlegum upplýsingum skal senda skipaskoðunarstjóra,
og loks skal lögreglustjóra, hafnar- og tollyfirvöldum á staðnum skýrt frá banninu,
enda ber þessum aðilum, hverjum á sínu sviði, að veita fulltingi sitt til þess, að banni
verði framfylgt.

46. gr.
Skipaskoðunarstjór i skal fella farbann skips úr gildi, ef hann telur það ekki á

rökum reist, en telji hann bannið nægilega rökstutt, staðfestir hann það og sendir
skipstjóra eða eftir atvikum útgerðarmanni rökstuddan úrskurð sinn.

Telji skipaskoðunarstjóri gögn skorta, sér hann um, að þeirra verði aflað.

VIII. KAFLI
Um siglingadóm og rannsókn sjóslysa.

47. gr.
Siglingadómur hefur aðsetur í Reykjavík og er skipaður þannig:
Forseti skipar formann dómsins og varaformann til 6 ára í senn. Þeir skulu full-

nægja sömu skilyrðum og hæstaréttardómarar.
Ráðherra skipar 12 meðdómendur og 6 varameðdómendur, alla til sex ára í senn.

Þeir skulu fullnægja skilyrðum þeim, er hér segir:
1. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi skipstjórar, annar þeirra á kaupskipi

í utanlandssiglingum.
2. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi yfirvélstjórar á skipi og annar þeirra

it diesel-skipi,
3. Tveir skulu vera eða hafa verið sjómenn án þess þó að vera eða hafa verið skip-

stjórar, stýrimenn, vélstjórar eða loftskeytamenn síðastliðin 5 ár.
4. Tveir skulu vera sérfróðir um smíði skipa.
5. Tveir skulu sérfróðir um smíði véla.
6. Tveir skulu sérfróðir um firðtæki.

Einn varamann skal skipa fyrir hverja starfsgrein.
Embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins geta ekki verið dómendur.
Fastir dómendur eru: Formaður dómsins, annar þeirra skipstjóra, sem tilnefndir

hafa verið, og annar sjómannanna (sbr. 3. lið).
Formaður dómsins kveður fasta dómendur úr flokki hinna skipuðu dómenda,

og gildir sú kvaðning, þar til dómurinn er skipaður næst.
Í meðferð hvers máls taka þátt hinir föstu dómendur og tveir úr flokki aukadóm-

endanna valdir í hvert skipti af föstu dómendunum, eftir því hverrar sérþekkingar
er þörf.

Dómendur siglingadóms skulu auk framangreindra skilyrða fullnægja kröfum
þeim, sem gerðar eru um almenn og sérstök dómaraskilyrði samkvæmt lögum.

48. gr.
Hlutverk siglingadóms er:

1. Að annast yfirskoðunargerðir samkvæmt lögum þessum og kveðja yfirskoðunar-
menn.
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2. Að skera úr um gildi farbanns.
3. Að dæma og eftir atvikum rannsaka refsimál, sem höfðuð eru að tilhlutun skipa-

skoðunarstjóra út af sjóslysum eða brotum á lögum þessum.
4. Að skera úr um gjaldskyldu og gjaldsupphæð samkv. 61. gr.

49. gr.
Hafi einhver sá atburður gerzt, er valdi því, að halda beri sjóferðapróf sam-

kvæmt 45. gr. I. nr. 56 30. nóv. 1914, ber að gera eftirlitsmanni í því umdæmi, þar
sem sjópróf er haldið, aðvart um það, og sé um að ræða strand skips, verulegar
skemmdir á skipi eða farmi, manntjón á skipi eða veruleg meiðsli manna, ber hon-
nm að mæta eða láta mæta við prófin.

Eftirlitsmanni ber og að hefjast handa um, að próf sé haldið, ef hann telur ástæðu
Lil eða þess er krafizt af aðilum þeim, sem taldir eru í h-lið 28. gr.

Hinir reglulegu sjódómar annast sjópróf og rannsóknir sjóslysa.
A I. eftirlitssvæði fer þó siglingadómur með rannsóknina, en getur falið hana sjó-

dómi, þar sem skip er statt, ef um lítilræði er að ræða eða sérstaklega stendur á. Sigl-
ingadómur getur haldið sjópróf hvar sem er á landinu, ef hann telur ástæðu til.

Öll sjópróf fara fram að hætti sakamála.
Að prófi loknu skal eftirlitsmanni í því umdæmi, þar sem próf er haldið, sent

eftirrit af því. Eftirlitsmaður getur krafizt framhaldspróf's, ef hann telur ástæðu til.
Hann sendir síðan skipaskoðunarstjóra eftirrit prófanna ásamt athugasemdum sínum.

Telji skipaskoðunarstjóri ástæðu til að ætla, að um refsivert brot sé að ræða,
sendir hann skjölin formanni siglingadóms með kröfu um, að málið verði þar tekið
fyrir, og lætur fylgja greinargerð og gögn, er hann telur þurfa.

Siglingadómur ákveður þá fyrirtöku málsins á þeim stað og tíma, er hann telur
henta. Skipaskoðunarstjóra og þeim, sem fyrir sök eru hafðir, skal tilkynnt um máls-
höfðunina, og skal í þeirri tilkynningu - stefnu- greint efni sakar og annað það,
sem taka ber fram í stefnu samkvæmt almennum lögum. Málið skal síðan rekið að
hætti sakamála, þó þannig, að málflutningur er munnlegur og opinber.

Skipaskoðunarstjóri sér um sókn málsins af hálfu ríkisvaldsins.
Telji skipaskoðunarstjóri eigi ástæðu til málshöfðunar, geta aðilar þeir, sem um

ræðir í 28. gr., h-lið, krafizt hennar, enda sjái þeir þá um sókn málsins.

50. gr.
Nú hefur farbann verið lagt á skip og getur þá skipstjóri eða útgerðarmaður

kært það fyrir siglingadómi.
Nú er synjað um að leggja farbann á skip eftir kröfu þeirra aðila, sem um ræðir

í b-lið 30. gr., og geta þeir þá kært synjunina fyrir siglingadómi.

51. gr.
Málum höfðuðum samkvæmt 32., 50. og 61. gr. þessara laga skal beint gegn skipa-

skoðunarstjóra. Þeim skal hraðað svo sem föng eru á. Sérstaklega skal, þegar er hægt
er, kveðið á um, hvort farbann sé staðfest eða ekki. Þeim úrskurði, sem skal vera
rök studdur, verður ekki áfrýjað.

Frestir reiknast sem aðilar væru búsettir innan sömu þinghár. Um málið fer að
öðru leyti sem venjuleg sjódómsmál.

Skaðabótamál vegna ólöglegs farbanns ber undir almenna dómstóla.
Bótaréttur gegn ríkissjóði fellur niður, ef mál er eigi höfðað innan tveggja mán-

aða frá því er siglingadómur hefur kveðið á um gildi farbanns.
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IX. KAFLI
Um gjöld.

52. gr.
Fyrir aðalskoðun á skipi, sem eigi er í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi,

skal eigandi greiða í ríkissjóð:
Fyrir opinn bát .

- með vél .
~ skip minna en 15 rúml, .

kr. 6.00
12.00

- 22.00

pr. rúml. minnsta
aurar gjald kr.

Fyrir skip 15 rúmI. allt að 30 rúmI. .. , ........... 150 30.00
30 50 .............. 140 45.00
50 100 .............. 130 70.00

100 200 .............. 120 130.00
400 800 .............. 100 440.00
200 400 .............. 110 240.00
800 - 1200 .............. 90 800.00

1200 - 1600 .............. 80 1080.00
1600 - 2000 .............. 70 1280.00
2000 og yfir ......................... 60 1400.00

Hluti úr rúmlest reiknast ekki með.
Gjöldin reiknast í heilum krónum, þannig að því, sem er umfram krónu, er

sleppt.
Fyrir almenna aukaskoðun á skipum þeim, sem um ræðir í 1. mgr., skal greiða

75% af gjaldi því, sem þar er talið.
Fyrir aðalskoðun og aukaskoðun á skipum, sem eru í flokki hjá viðurkenndu

f'lokkunarfélagí, skal greiða hálft gjald samkvæmt 1. og 2. mgr.

53. gr.
Fyrir fyrstu skoðun á nýsmiðuðu skipi, hvort heldur það er smíðað hér á landi

eða erlendis, eða skipi innfluttu frá útlöndum, skal greiða gjald samkvæmt 1. mgr.
52. gr. að viðbættum 50%, og skiptir þá ekki máli, hvort skipið er í flokki hjá viður-
kenndu flokkunarfélagi eða ekki.

54. gr.
1. Fyrir eftirlit með smíði tréskips eða óflokkaðs stálskips, sem smíðað er innan

lands, skal greiða fjórfalt gjald samkvæmt 1. mgr. 52. gr.
2. Fyrir eftirlit með breytingum og verulegum viðgerðum á skipum, sbr. e-lið

37. gr., skal greiða gjald samkv. 1. mgr. 52. gr. að viðbættri upphæð, er skipa-
skoðunarstjóri ákveður í hvert skipti með hliðsjón af því, hve umfangsmikil
breytingin eða viðgerðin er.
Hærra en tvöfalt gjald samkv. 1. mgr, 52. gr. má þó ekki krefja.

55. gr.
Fyrir eftirlit flokkunarfélags eða annars trúnaðarmanns, er skipaeftirlitið hefur

samþykkt, greiðir eigandi þeim, sem hlut á að máli.

56. gr.
Fyrir skoðun á eimkatIi, þegar sú skoðun er ekki framkvæmd, um leið og aðal-

eða aukaskoðun fer fram, skal greiða:
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Skip með vél minni en 100 hestöfl , ,
frá 100 til 200 hestöfl .

200·- 400 .
400 - 800 .
800 - 1200 .

1200 hestöfl og þar yfir .

kr. 35.00
45.00
60.00
75.00
90.00

- 110.00

57. gr.
Fyrir skoðun og mælingar á skipi til ákvörðunar hleðslumerkja skal greiða:
Fyrir skip minni en 200 rúmlestir........................... kr. 150.00

200 rúmI. allt að 500 rúmI. 200.00
500 -- HOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.00
900 -- 1400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00

1400 - 2000 .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 350.00
-- 2000 -- 2700 400.00
- 2700 - 3500 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 450.00
- 3500 og stærri 500.00

Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis, sem gefið er út samkvæmt hleðslumerkja-
skírteini frá erlendu stjórnarvaldi eða viðurkenndu flokkunarfélagi, skal greiða 75
krónur.

Fyrir skoðun á skipi til framlengingar eða endurnýjunar á hleðslumerkjaskír-
teini og útgáfu þess skal greiða 100 krónur.

Fyrir endurnýjun á skírteini, sem glatað er eða ónýtt, skal greiða 50 krónur.

58. gr.
Fyrir endurskoðun á smíðauppdráttum óflokkaðs skips, sbr. 2. lið A. 37. gr., skal

greiða tvöfalt gjaldið, sem um ræðir í 1. mgr. 52. gr.
Gjaldið skal miða við rúmlestatölu skips þannig, að margfalda saman smíðamál

þess i metrum og deila með 5.
Fyrir endurskoðun á skoðunarskýrslu. sbr. 4. mgr. D-liðar 37. gr., greiðist sama

gjald og fyrir endurskoðun smíðauppdrátta.

59. gr.
Fyrir aðrar skoðanir ber að greiða samkvæmt reikningi, er skipaskoðunarstjóri

úrskurðar.
60. gr.

Öll framangreind gjöld ber eiganda skips að greiða, og renna þau í rikissjóð,
sbr. þó 55. gr.

Gjöldin skulu innheimt af lögreglustjórum (i Reykjavík tollstjóra) á sama hátt
og önnur opinber gjöld til ríkisins. Gjöldunum fylgir lögveð í skipi jafnsett lögveði
fyrir lestagjaldi í eitt ár frá því, er gjald var kræft.

61. gr.
Telji gjaldandi gjald ranglega krafið eða of hátt, getur hann leitað úrskurðar

skipaskoðunarstjóra, og skal þá greiða gjaldið samkvæmt honum. Gjaldandi getur
þó á næstu þrem mánuðum frá því, er honum var kunnugt um úrskurðinn, skotið
honum til siglingadóms, er þá sker úr um málið, og verður þeim úrskurði ekki
áfrýjað.

Ríkissjóður endurgreiðir gjaldanda að öllu eða nokkru samkvæmt því, sem í úr-
skurði siglingadóms segir.

Skipaskoðunarstjóri er í fyrirsvari fyrir ríkissjóð i slíkum málum.
Réttargjöld í málum samkvæmt þessari grein eru hin sömu og i einkamálum.
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X. KAFLI
Um laun.

62. gr.
Skipaskoðunarstjóri, sérfróðir fulltrúar skipaskoðunarstjóra (sbr. 8. gr.) og

eftirlitsmenn (sbr. 10. gr.) skulu launaðir samkvæmt lögum um laun starfsmanna
ríkisins.

63. gr.
Skoðunarmenn skulu launaðir samkvæmt reglum, er ráðherra setur að fengnum

tillögum skipaskoðunarstjóra, og skal þar tekið tillit til verks þess, sem í té er látið.

64. gr.
Fastir dómendur siglingadóms skulu launaðir á sama hátt og fastir dómendur

félagsdómi.
Laun aukadómenda ákveða hinir föstu dómendur eftir málavöxtum hverju sinni.

65. gr.
Allir framangreindir embættis- og sýslunarmenn taka laun sín úr ríkissjóði.
Skrifstofukostnaður, ferðakostnaður og nauðsynleg aðstoð greiðist eftir reikn-

ingi, er ráðherra úrskurðar.

XI. KAFLI
Um refsingar, svipting réttinda o, fl.

66. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða

sektum, varðhaldi eða fangelsi, ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við
samkvæmt öðrum lögum.

Nú er skipi, sem eigi hefur gilt haffærisskírteini eða farbann hvílir á, lagt úr
höfn eða skip er annars á ferð óhaffært, án þess að brýnasta nauðsyn sé til, og skal
þá eigi beita vægari refsingu en varðhaldi.

Refsingu skal beitt eigi aðeins við skipstjóra, þann, er í hans stað kemur, og
aðra, sem beinan þátt eiga í broti, heldur og eiganda skips, útgerðarmann eða annan
yfirboðara, enda sé brotið framið með vitund þess manns eða vilja.

67. gr.
Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Þeim fylgir lögveð i skipi

og búnaði þess jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi.
Aðför skal reynd fyrir sekt, áður en til afplánunar kemur.
Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sakborninga.

68. gr.
Ef skip, sem eigi hefur gilt haffærisskírteini eða farbann hvílir á, er leyst úr

höfn, svo og, ef skip er annars á ferð óhaffært, án þess að brýnasta nauðsyn sé til,
varðar það skipstjóra missi réttar til skipstjórnar eigi skemur en 3 mánuði.

Sé brot Ítrekað eða hafi verulegt tjón hlotizt af á mönnum eða verðmætum, skal
beitt réttinda sviptingu í 6 mánuði og allt að 5 árum eða ævilangt, ef brot er stórfellt.

Réttindasviptingu samkvæmt þessari grein skal beitt við yfirvélstjóra, loftskeyta-
menn og aðra yfirmenn skips, eftir því sem við á, ef þeir gerast brotlegir gegn lögum
þessum eða taka þátt í brotum á þeim.

69. gr.
Lög þessi raska í engu ákvæðum 21. gr. laga nr. 33 9. jan. 1935, að því er snertir

viðurlög, ef menn eru undir áhrifum áfengis við störf sin.
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70. gr.
Ef maður, sem hefur fengið opinbera viðurkenningu eða próf sem smiður skips,

vélar eða búnaðar þess, vanrækir störf sín samkvæmt lögum þessum, varðar það
hann refsingu og réttindamissi samkvæmt 66. og 68. gr.

71. gr.
Svipting réttinda samkvæmt lögum þessum skal gerð með dómi,

Hver sá, sem sviptur hefur verið réttindum samkvæmt lögum þessum, skal af-
henda lögreglunni réttinda skírteini sitt.

Réttindasvipting skal tilkynnt öllum lögreglustjórum á landinu.

72. gr.
Hafi maður verið sviptur réttindum samkvæmt lögum þessum lengur en 5 ár,

getur dómsmálaráðherra veitt honum réttindin aftur, enda séu meira en 5 ár liðin frá
réttindasviptingu, sönnur færðar á, að sá, er hlut á að máli, hafi lifað heiðarlegu
og grandvöru líferni, hafi enn þá þekkingu og leikni, er til starfans þarf, og ástæður
mæli að öðru leyti með.

Endurveiting réttinda samkvæmt þessari grein er þó því aðeins heimil, að skipa.
skoðunarstjóri og siglingadómur mæli með.

XII. KAFLI
Um gildistöku laganna o. fl.

73. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 78 11. júni 1938,

um eftirlit með skipum og bátum, lög nr. 38 30. júní 1942, um breyting á þeim lög-
um, svo og önnur þau ákvæði, er eigi fá samrýmzt lögum þessum.

74. gr.
Reglugerðir, sem út hafa verið gefnar samkvæmt lögum nl'. 78 11. júní 1\)38,

halda gildi sínu, þar til nýjar reglugerðir hafa verið settar.

75. gr.
Auk þess, sem getið er í einstökum greinum, er ráðherra heimilt að setja nánari

reglur um einstök ákvæði laganna og framkvæmd þeirra, enda sé tillagna skipaskoð-
unarstjóra leitað. Í slíkar reglugerðir má og setja refsiákvæði innan þeirra marka,
er lög þessi setja.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er samhljóða Frumvarpi til laga UlIl sama efni, sem ríkisstjórnin
lagði fyrir Alþingi, 64. löggjafarþing, 1946, þó með nokkrum smábreytingum. er Al-
þingi gerði á því við meðferð þess í neðri deild. Frumvarpið var samið af nefnd, sem
skipuð var 7. marz 1944, til að endurskoða lögin um eftirlit með skipum o. fl. og
fylgdi því frá nefndinni allítarleg greinargerð, sem prentuð er með frumvarpinu
þegar það var lagt fyrir 64. löggjafarþing. Vísast til athugasemda þeirra, er þá fylgdu
frumvarpinu.
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