
Ed. 949. Wefndarállt

um frv. til laga um sjódóma og ijettarfar í sjómálum.

Landsstjórnin hefir samið þetta trumvarp eftir áskorun Alþingis 1912.
Nefndin er ánægð með frumvarpið í öllum aðalatriðum og telur nauð- 

synlegt að það nái fram að ganga.
í athugasemdum stjórnarinnar eru nægar skýringar á öllum frum- 

varpsgreinunum. Breytingartillögur nefndarinnar eru flestar að eins orðabreyt- 
ingar og engar verulegar efnisbreytingar; mun framsögumaður gera grein fyrir 
þeim þegar málið kemur til umræðu.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr. a) Fyrir: »þær sveitir sem næstar eru« komi: þær þinghár,

sem næstar eru, að öllu eða nokkru leyti.
b) Fyrir: »sveitarstjórna þeirra« komi: bæjarstjórna, hrepps- 

nefnda og sýslunefnda.
c) Orðin: »eða bæjarstjórnar« i 2. málsgr. falli burtu, og »á að 

máli« verði: eiga að máli.
d) Á eftir: »sjódómsmenn« i upphafi 4. málsgr. komi. i tiltek- 

inni röð.
e. Orðin: »bæjarstjórna og« i 4. málsgr. falli burtu.
f) Orðið »um« á tveim stöðum i siðustu setningu 4. málsgr. 

fallt burtu.
g) Upphaf 5. málsgr. »Hjeraðsdómarinn...........sem þeir eru 

skipaðir« orðist þannig: Hjeraðsdómari kveður tvo hinna 
skipuðu sjódómsmanna til að sitja í dómi um hvert mál, 
sem fyrir kemur; skal kveðja sjódómsmennina hvern af 
öðrum eftir útnefningarröð.

2. — 4. — Fyrir »muni rækja« komi: skuli rækja.
3. — 7. — a) Fyrir »síðan« i upphafi 2. málsgr. komi: jafnan.

b) Orðin »og á hann enga . . . eða þorps« í 2. málsgr. falli 
burtu.

c) Fyrir »Formaður skal þó ekki kveðja meðdómsmenn sina« 
í 2. málsgr. komi: þó skal hann ekki kveðja þá.

d) Fyrir »ekki þolir bið« í 2. málsgr. komi: eigi má dragast, 
og fyrir »taka til rannsóknar» komi: byrja rannsókn.

4. — 10. — Fyrir »ekki þola bið« komi: ekki mega bíða.
5. — 11. — Fyrir »leiðarbækur skipsins« i 1. málsgr. komi: skipsbækurnar.
6. — 12. — a) Fyrir »tekið grunn« komi: farið á grynningar.

b) Fyrir »ranglega« í 2. tölulið komi: skakt.

Alþingi, 1. ágúst 1913.

Sig. Eggerz, G. Björnsson. Eirikur Briem.
(formaður). (skrifari og framsögumaður).


