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breyting á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917, um slysatrygging sjómanna. 

(Afgreidd frá Ed. 26. apríl).

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

Fyrir  wiðgjald, er nem ur 70 au rum  fyrir hverja viku« komi: 
iðgjald, er nem ur 1 k rónu  fyrir hverja viku.



b. F y rir  »þó skulu ú tg e rð a r m e n n .............. greiðist ú r  ríkissjóði« komi:
þó skulu útgerðarmenri róðrarbá ta  aðeins greiða 20 aura vikugjalcl 

fyrir bvern skipverja, og útgerðarm enn vjelbáta, sem m inni eru en 5 lestir, 
aðeins 30 aura, en það, sem á van tar  fult iðgjald, greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.
5. gr. laganna breytist þannig:
Fyrir  »35 auraa (á tveim stöðum ) komi:
50 aura,

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

a. F y rir  »2000 krónur« komi:
4000 krónur.

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

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

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

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

4. gr.
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr., sem verður 9. gr,, svo hljóðandi:
Nú er vanrækt að greiða iðgjöld i slysatryggingarsjóðinn sam kvæm t 2., 

3. og 4. gr., og skulu þá sjómenn þeir, sem skylt var að tryggja, jafnt fyrir það 
teljast slysatrygðir sam kvæ m t lögum þessum, en hlulaðeigandi ú tgerðarm aður 
skal skyldur að endurgreiða sjóðnum tryggingarfje það, sem sjóðurinn kann  að 
greiða vegna slysa, sem hinir ótrygðu, en tryggingarskyldu, sjómenn verða fyrir.

Sljórn sjóðsins hefir á hendi allar fram kvæm dir, sem hjer að lúta, en 
ú tgerðarm önnum  skal skylt að greiða að skaðlausu allan kostnað, sem þær hafa 
i för með sjer fyrir sjóðinn.

Greinatala laganna breytist sam kvæm t þessu.

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

6. gr.
Þ á  er lög þessi hafa 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.


