
Ed. 967. Frumvarp til laga
um eftirlit með skipum.

(Eftir 3. umr. í Nd.)

Samhljóða þskj. 602 með þessum breytingum:

8. gr. hljóðar svo:
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 eftirlit með skipum
eða vélum fyrir einstaklinga, félög eða opinberar stofnanir.

Skipaskoðunarstjóri hefur skrifstofu í Reykjavík.
Um verksvið hans og starfshætti skal ákveðið í reglugerð, er ráðherra setur, að

því leyti, sem ákvæði þessara laga ná ekki til. Við samningu reglugerðarinnar skal
leita álits Farmanna- og fiskimannasambands íslands, Alþýðusambands íslands,
Ftskif'élags íslands og Landssambands ísl. útvegsmanna.



11. gr. hljóðar svo:
Skipaskoðunarstjóri skipar eftirlitsmann á hvert eftirlitssvæði. Annast hann

framkvæmd eftirlits þar og umsjón með skoðunarmönnum undir yfirstjórn skipa-
skoðunarstjóra.

Eftirlitsmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opinberra sýsl-
unarrnanna, vera búsettir á þeim stað innan svæðis síns, er skipaskoðunarstjóri ákveð-
ur, vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann, og hafa að dómi skipa-
skoðunarstjóra nægilega þekkingu á siglingum, skipum og vélum til þess að leið-
beina skoðunarmönnum, samræma eftirlitið til meira öryggis og skera úr um ágrein-
ing, sem upp kynni að rísa um haffæri skipa.

Skipaskoðunarstjóri setur þeim erindisbréf og starfsreglur.

48. gr. hljóðar svo:
Siglingadómur hefur aðsetur í Reykjavík og er skipaður þannig:
Dómsmálaráðherra skipar formann dómsins og varaformann til 6 ára senn.

Þeir skulu fullnægja sömu skilyrðum og hæstaréttardómarar.
Þá skipar dómsmálaráðherra 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 kaup-
skipi í utanlandssiglingum.

2. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi yfirvélstjórar á skipi og annar þeirra
á die sel-skipi.

3. Tveir skulu vera eða hafa verið sjómenn án þess þó að vera eða hafa verið
skipstjórar, 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 sýslunarmenri skipaeftirlitsins geta ekki verið dómendur.
Fastir dómendur eru: Formaður dómsins, annar þeirra skipstjóra, sem til-

nefndir 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 auka-

dómendanna valdir í hvert skipti af föstu dómendunum, eftir því hverrar sérþekk-
ingar er þörf.

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

50. gr. hljóðar svo:
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 á-
stæðu til eða þess er krafizt af aðilum þeim, sem taldir eru í h-lið 29. gr.

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

sjódómi. þar sem skip er statt, ef um lítilræði er að ræða eða sérstaklega stendur
;1, Siglingadómur getur haldið sjópróf hvar sem er it 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 framhaldsprófs, ef hann telur ástæðu til.
Hann sendir síðan skipaskoðunarstjóra eftirrit prófanna ásamt athugasemdum sín-
um.

Skipaskoðunarstjóri sendir síðan skjölin til dómsmálaráðuneytisins, og telji
hann ástæðu til að ætla, að um refsivert brot sé að ræða, gerir hann tillögu um
málshöfðun og lætur fylgja greinargerð og gögn, er hann telur þurfa.

Nú fyrirskipar dómsmálaráðuneytið málshöf'ðun.. og gefur þá siglingadómur
út stefnu og ákveður fyrirtöku málsins á þeim stað og tíma, er hann telur henta.
Málið skal síðan rekið að hætti sakamála, þó þannig, að málflutningur er munn-
legur og opinber.

71. gr. hljóðar svo:
Ef maður, sem hefur fengið opinbera viðurkenningu eða próf sem smiður skips,

vélar eða búnaðar þess, vanrækir störf sín samkvæmt lögum þessum af ásetningi
eða vitaverðu gáleysi, varðar það hann refsingu og réttíndamissí samkvæmt 67.
og 69. gr.


