
JEd. 417. F rum varp

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

(Eftir 3. um r. i Nd.).

1. gr.
I. gr. i siglingalögum nr. 56 frá 30. nóv. 1914 orðist þannig:
Þau skip mega hafa islenskan fána á lslandi, sem fullnægja þeim skil- 

yrðum , er hjer segir:
1. Ef einstakur m aður á skip, þá skal hann hafa íslenskt rikisfang og hafa 

verið heimilisfastur á íslandi að minsta kosti 1 ár, eða hafa haft heimilis- 
festu samQeytt hjer á landi 5 síðustu árin.

2. Ef skip er eign fjelags, þar sem hver fjelagi ber fulla ábyrgð á skuldum 
fjelagsins, þá skulu s/s þeirra fjelaga fullnægja skilyrðum 1. tölul. um rik- 
isfang og búsetu.

3. Ef skipið er eign fjelags, þar sem sum ir fjelagar bera fulla ábyrgð á skuld- 
um fjelagsins, þá skulu þeir fullnægja skilyrðum 2. tölul., en þar að auki 
skal heimili fjelagsins og varnarþing vera hjer á landi og stjórnendur þess 
eiga hver hlut í fjelaginu og fullnægja skilyrðum 1. tölul. um rikisfang og 
búsetu.

4. E f skip er eign fjelags með takm arkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal heim- 
ili Qelagsins, eða stofnunarinnar, og varnarþing vera á Islandi, og stjórn- 
endur skulu enn frem ur fullnægja skilyrðum 1. tölul. um rikisfang og 
búsetu, og ef fjelag er, þá skulu þeir að auki hver eiga hlut i fjelaginu.

2. gr.
I I .  gr. i sömu lögum orðist þannig:
Nú missir skip rjett til að sigla undir islenskum fána, eða er af öðr- 

um  ástæðum strikað út ú r skránum  yflr islensk skip, og hefir þetta engin



áhrif á þinglesin eignarhöft samkvæm t 5. og 6. gr. Þó fellur i gjalddaga skuld, 
sem trygð er með þinglesnu veði i skipi eða skipshluta, um leið og skipið er 
strikað út ú r skránni yfír íslensk skip.

3. gr.
Fyrir danskt flagg í sömu lögum kem ur alstaðar: islenskur fáni, og 

fyrir danskur konsúll kem ur: islenskur ræðism aður eða sá, sem fer með slikt 
vald fyrir íslands hönd.

4. gr.
Þau skip, sem löglega hafa verið tekin upp á skipaskrá yfir islensk 

skip fyrir 1. des. 1918, skulu ekki strikuð út ú r skránni, þó að skilyrðum um 
búsetu eigenda eða stjórnarnefndarm anna hlutaijelaga, er skip eiga, og ákvæð- 
unum  um  heimilisfang Qelags sam kvæm t 1. gr. laga þessara sje ekki fullnægt, 
og skulu skip þessi hafa rjett til að nota islenskan fána.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


