
Nd. 838. Breytingartillögur
við frv. til laga um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 12. gr. Á eftir 2. málsl. kemur nýr málsliður, svo hljóðandi: Sömu viður-
lögum varðar það eiganda, ef hann vanrækir að skrásetja skipið tafarlaust á
hinu nýja tryggingar svæði.

2. Við 17. gr. Í stað orðanna "fer fram úr vátryggingarupphæð skipsins" komi:
fer fram úr verði skipsins í viðgerðu ástandi.

3. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Ef skip þiggur hjálp af öðrum vegna bilunar :'t vél eða af öðrum ástæðum,

greiðir vátryggjandi kostnað af því í hlutfalli við vátryggingarupphæðina, að
frádregnum 25%.

Öll þau skip, sem tryggð eru samkvæmt lögum þessum eða af Samábyrgð-
inni, svo og öll þau skip, sem ríkisstofnanir eða ríkissjóður gera út eða sjá um
útgerð á, eru skyld til að hjálpa hvert öðru úr háska. Greiðslu fyrir slíka hjálp
verður ekki kraf'izt eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin
af stjórn hlutaðeigandi félags, ef bæði skipin eru tryggð hjá sama félagi, ella af
stjórn Samábyrgðarinnar. Greiða skal aðeins það fjártjón og þann tilkostnað,
sem hjálpin hefur bakað þeim, er hana veitti, þó með þeim takmörkunum, er
segir í 3. mgr. 13. gr., og aldrei getur greiðslan orðið hærri en vátryggingarfjár-
hæð skipsins, sem hjálpina þáði. Ákvæði laga nr. 32 9. jan. 1935 um hlutdeild
skipshafnar í björgunarlaunum breytist í samræmi við ákvæði greinar þessarar.

4. Við 29. gr. Í stað niðurlagsorða greinarinnar ("verður talin eiga sök á") komi:
verður fyrir.

5. Við 31. gr. Orðin "og bruna" í síðustu málsgrein falli niður.
6. Við 32. gr. Síðasta málsgrein orðist svo:

Gerðardómur uppkveðinn samkvæmt þessum ákvæðum el' óraskanlegur,
7. Við 36. gr. Greinin orðist svo:

Lög, venjur og reglur Samábyrgðarinnar gilda um þau atriði, sem eigi eru
ákvæði um í lögum þessum.

8. Við bráðabirgðaákvæðið. Við ákvæðið bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
Einnig skal það hlIð 22. gr. laganna mn aðstoð.


