
líd. 179. Frum varp

til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging 
sjómanna.

Frá  sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
3. gr. laganna breytist þannig:

a. F y rir  ))iðgjald, er nem ur 70 aurum  fyrir hverja viku« komi:
iðgjald, er nem ur 1 krónu fyrir hverja viku.

b. Fyrir »þó skulu ú tg e r ð a n n e n n ....................greiðist ú r  ríkissjóði« komi:
þó skulu útgerðarmenn róðrarbá ta  aðeins greiða 20 aura vikugjald 

fyrir hvern skipverja, og ú tgerðarm enn vjelbáta, sem minni eru en 5 lestir, 
aðeins 30 aura, en það, sem á van ta r  fult iðgjald, greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.
5. gr. laganna breylist þannig:
Fyrir  »35 aura« (á  tveim stöðum ) komi:
50 aura.

3. gr.
6. gr. laganna breytist þannig:

a. Fyrir :  »2000 krónur« komi:
3000 krónnr.



b. Fyrir:  »1500 krónur« komi:
2000 krónnr.

c. Fyrir: »100 krónur« komi:
200 krónur.

d. Fyrir:  »200 krónur« kom i:
400 krónur.

e. Fyrir:  »100 krónur« komi:
200 krónur.

4. gr.
12. gr. breytist þannig:
Fyrir:  »Brot gegn lögum þessum varða 5 — 100 kr. sektum« komi:
Brot gegn lögum þessutn varða 50—1000 króna sektum.

5. gr.
Þá er lög þessi bafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn

í texta laga nr. 84, 14. nóv. 1917, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig
breytt, sem lög um slysatrygging sjóm anna.

G r e i n a r g e r ð .

Sjávarútvegsnefnd hefir borist frv. þetta frá a tv innum álaráðuneytinu , og er 
það þangað sent af stjórn slysatryggingar sjóm anna.

Breytingar þær, sem hjer er um  að ræða á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917, 
um slysatrygging sjómanna, eru aðallega fólgnar i hæ kkun  skaðabótanna fyrir 
slys og þar af leiðandi hæ kkun  iðgjaldanna. Skaðabæ tur þær, sem greiddar eru 
sam kvæm t lögunum, voru þegar i byrjun  of lágar; jafnvel þótt ekki sje tekið 
tillit til h in n a r  miklu  verðlagsbreytingar, er síðan hefir orðið, eru hæ kkan ir  þær, 
sem felast i frumvarpinu, sist of miklar. Auk þess er sektarákvæðið hækkað, en 
á þinginu 1917 láðist að hæ kka það i sam ræ m i við þá hæ kkun, sem varð á 
trvggingarupphæðunum .


