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um frv. til laga um  breytingar á siglingalögum frá 30. nóv. 1914.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Eftir að netndin hefir athugað frum varp þetta, ásam t athugasemdun- 
um við það, hefir hún orðið sam m ála um  það að leggja tii, að frv. verði sam - 
þykt óbreytt að efni til.

Fyrir nefndinni lá brjef frá hinni dansk-íslensku ráðgjafarnefnd til for- 
sætisráðherra, dagsett 30. maf 1919, þar sem nefndin ieggur til, að 1. gr. í þessu 
frv. og 1. gr. í frv. til laga um skrásetning skipa (nr. 27) sje orðuð þann- 
ig, að annaðhvort islenskur rikisborgararjettur eða lengri dvöl í landinu, svo 
sem t. d. 5 ára dvöl samfleytt, sje gert að skilyrði fyrir því, að m aður fái skrá- 
sett skip sitt i landinu; en þessu fylgir sú tillaga frá meiri hluta nefndarinnar, 
að skilyrði þau, er sett eru hlutafjelögum og stjórnum  þeirra í dönskum og 
íslenskum siglinga- og skrásetningarlögum, um  heimilisfang og bústað, eigi sjer 
ekki stað milli íslands og D anm erkur innbyrðis.

Nefndin tók þessar tillögur til yfirvegunar og komst að þeirri niður- 
stöðu, að leggja til að frum varpið yrði látið ganga fram óbreytt í aðalatriðum, 
og þá sjerstaklega að þvi, er kem ur til búsetu í landinu sem skilyrði fyrir 
skrásetningu skipa, búsetu stjórnarnefndarm anna hlutafjelaga og heimilisfangs 
fjelags, og láta þetta ganga jafnt yfir alla islenska og útlenda menn.

Að því er lýtur að hinu atriðinu, að gera undantekningu um búsetu- 
skilyrðin, að þvi er danska rikisborgara snertir, og þá auðvitað einnig islenska, þá 
vill nefndin ekki fallast á það, eins og þegar er tekið fram, en hún vill bæta 
við ákvæðum i frv. (3. breytingartillaga), er tryggja eigendum þeirra skipa, 
sem löglega hafa verið tekin upp á skrá yfir íslensk skip eða verið skrásett á 
Islandi fyrir 1. des. 1918, rjett til að hafa þau skrásett þar áfram, þótt þeir 
uppfylli ekki skilyrðin um búsetu i landinu samkvæmt frv. þessu. Hið sama
gildir þá um  hlutafjelög. Lengra treystir nefndin sjer ekki að ganga í þessu
efni, og nær þetta undantekningaratriði að eins til þeirra skipa, sem skrásett 
hafa verið fyrir 1. des. 1918, en ekki til þeirra skipa, sem eru eða kunna að 
verða eign þeirra m anna eða fjelaga, er ákvæði þetta nær til, og ekki hafa 
verið skrásett hjer fyrir 1. des. 1918, enda þótt eigendur þeirra uppfylli þau 
skilyrði fyrir skrásetning skipa, er áður voru í gildi. Að sjálfsögðu hafa skip 
þessi, sem breytingartillagan nær til, rjett til að hafa islenskan fána.

Þá leyfir nefndin sjer að leggja til, að orðalagi 2 .gr. verði breytt þann- 
ig, að skirar komi fram, hvað er hið eiginlega skilyrðí fyrir þvi, að skuld, trygð 
með veði í skipi, fellur í gjalddaga, sem sje það, að skipið er strikað út af
skrá yfir íslensk skip. •

Nefndin leyfir sjer þannig að leggja til við háttv. deild, að frum varp 
þetta verði sam þykt með eftirfarandi



BREYTINGARTILLÖGUM:

1. Við 2. gr. Fyrir »að öðrum  ástæðum« k o m i:
af öðrum  ástæðum.

2. —  í  stað orðanna »eða skipshlutinn« og til enda greinarinnar kom i:
er strikað út af skránni yfir íslensk skip.

3. Á eftir 3. gr. komi ný gr., sem verður 4. gr., svo hljóðandi:
Þau skip, sem löglega hafa verið tekin upp á skipaskrá yfir íslensk skip 
fyrir 1. des. 1918, skulu ekki strikuð út af skránni, þó að skilyrðum um 
búsetu eigenda eða stjórnarnefndarm anna hlutafjelaga, er skip eiga, og 
ákvæðunum  um  heimilisfang Qelags samkvæm t 1. gr. laga þessara sje 
ekki fullnægt, og skulu skip þessi hafa rjett til að nota íslenskan fána.

4. 4. gr. verði 5. gr.

Alþingi, 17. jú lí 1919.

Karl Einarsson, M. J. Kristjánsson. Kristinn Danielsson.
form. og ritari.


