
Md. ' 17. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar. 

Flutningsmenn: Jón A. Jónsson, ólafur Proppé og Pjetur Ottesen.

1. gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir.



2. gr.
í stað orðanna í 3. gr. »30 lestir« kom i:
60 rúmlestir.
Orðið »rúmlest« komi alstaðar í lögum þessum fyrir orðið »lest« (tonn).

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipstjóraskírteini fyrir smáskip, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri islensk siglingapróf,
b. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 20 rúmlestir,
c. er fullveðja,
d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svivirðilegt er að 

almenningsáliti,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera stýrimaður á íslensku skipi alt að 60 rúmlesta í innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskirteini á smáskipi.

5. gr. .
6. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Sá einn getur fengið stýrimannsskírteini á smáskipi, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,
c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

6. gr.
7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo:
Sá einn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann að marká stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð,

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. kann að nota skriðmæli og vegmæli,
d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn,
f. ritar islensku stórlýtalaust,
g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði á skipum ekki 

minni en 12 rúmlestir, og af þeim tima minst 12 mánuði háseti á skipi
eigi minna en 20 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni en
6 rúmlestir í 24 mánuði og háseti minst 12 mán. á skipi eigi minna en
20 rúmlestir.



7. gr.
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
Próf það, sem um getur í 7. gr., fer að eins fram í Reykjavík. Próf- 

dómendur skulu vera þeir sömu og við stýrimannaskólaprófin, og skal for- 
stöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf þetta skal halda 
tvisvar á ári, i apríl—mai-mánuðunum að vori og nóvember—janúar-mánuð- 
um að vetri.

Stjórnarráð íslands semur reglur um prófið og fyrirmynd fyrir próf- 
vottorðum.

Hver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það að afloknu prófi.
Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Yfirskrift III. kafla hljóði þannig:
Um rjelt til skipstjórnar og stýrimensku í utan- og innan-landssigl- 

ingum á islensku fiskiskipi og rjett til skipsljórnar og stýrimensku á islensku 
verslunarskipi í innanlandssiglingum eigi yfir 300 rúmlestir.

9. gr.
5. gr. verður 9. gr.

10. gr.
a-Iiður í G. gr., sem verður 10. gr., hljóði svo:
Staðist hefir fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 

i Reykjavik.
b-liður i sömu gr. hljóði svo:
hefir verið stýrimaður i 18 mánuði á fiskiskipi, sem er stærra en 60 

rúmlestir eða verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og af þeim 
tima minst 12 mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufuskip er að ræða.

11. gr.
7. gr. verður 11. grein.

12. gr.
b-liður 8. gr., sem verður 12. grein, hljóði svo:
hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12 mán- 
uði skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði háseli á fiskiskipi 
stærra en 60 rúmlestir.

13. gr.
9., 10., 11. og 12. gr. verða 13., 14., 15. og 16. gr.

14. gr.
d-liður i 13. gr., sem verður 17. gr., hljóði þannig:
hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum



eða 12 mánuði fullgildur háseti á fiskiveiðaskipi i utan- og innan-landssigl- 
ingum og 12 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlandssiglingum.

Fullgildur háseti telst sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni 
til allra algengra verka á skipi.

15. gr.
14. og 15. gr. verða 18. og 19. gr.
16. gr. fellur burtu.
17. og 18. gr. verða 20. og 21. gr.

16. gr.
19. gr. verður 22. gr.
Úr henni falla önnur, þriðja og tjórða málsgr.
Fimta málsgr., sem verður önnur málsgr., hljóði svo:
Lög þessi ná eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrimanns- 

skírteini i utanlandssiglingum; heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skip- 
stjóra- eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi.

17. gr.
23. gr. verður ný grein, svo hljóðandi:
Þeir, sem próf hafa tekið samkvæmt 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, 

eða samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915, eiga kost á að fá skipstjóraskír- 
teini fyrir smáskip eftir lögum þessum, ef þeir fullnægja liðunum c .—e. i 4. 
gr. og leggja fram vottorð um, að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár á 
12—30 rúmlesta skipi og farist skipstjórn vel úr hendi að öllu leyti, og skulu 
vottorðsgefendur mælast til þess, að hið umbeðna skirteini verði veitt. Skal 
vottorð þetta gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, 
sem skipstjórinn hefir stjórnað, og skal vottorðið samþykt af stjórn þess vá- 
trvggingarfjelags, sem umrædd skip voru vátrygð hjá.

Nú fær skipstjórinn eigi ótvíræð meðmæli þessara aðilja, og skal þá 
skirteinið eigi veitt. Heldur skipstjórinn þá sömu rjettindum og liann áður 
hatði, en rjett hefir hann þó til að fá stýrimannsskírteini samkvæmt 6. gr. i 
lögum þessum, enda fullnægi liann b- og c-liðum  í þeirri grein.

18. gr.
20. og 21. gr. verða 24. og 25. gr.

19. gr.
22. gr., sem verður 26. gr., hljóði svo:
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í megin- 

mál laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo breytt.

• 20. gr.
23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923.



G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er fram borið eftir eindregnum óskum smáskipaskip- 
stjóra og útgerðarmanna, að þvi er snertir II. kafla i lögum nr. 42, 3. nóv. 
1915, en breytingar við hina aðra kafla laganna eftir ósk forstöðumanns stýri- 
mannaskólans, í samráði við skipstjórafjelagið »Aldan« og með samþykki þess 
tjelags i öllum aðalatriðum.

Forstöðumaður stýrimannaskólans er og samþykkur i öllum aðalat- 
riðum breytingum þeim á II. kafla laganna, sem þetta frv. fer fram á.

Að öðru nægir að vísa til greinargerðar forstöðumannsins fyrir frum- 
varpi, er hann hafði samið og er í öllum aðalatriðum samhlj. þessu frv., en 
þar segir meðal annars svo:

»Síðan íslenski mótorbátaflotinn óx svo mikið og farið var að slunda 
lóðaveiðar mikinn tima ársins á minni og stærri mótorbátum, hefir þótt baga- 
legt að geta eigi látið æfða og góða formenn með smáskipaprófi færa stærri 
mótorbáta en 30 rúmlestir, svo að taka hefir orðið menn með flskiskipstjóra- 
próíi til að færa slíka báta, jafnvel þótt þeir menn hafi lítt verið vanir veiði- 
aðferðinni, vegna þess að þeir hafa yfirleitt haldið sig á stærri skipum, svo 
sem togurum og kútterum, til þess að ná i skipstjórarjettindi. Hefir sumuin 
úlgerðarmönnum orðið allmikið tjón að þessu, og fyrir þvi viljað fá siglinga- 
löggjöf vorri breytt í þá átt að bæta úr þessu, og með það fyrir augum er 
frumvarp þetta að nokkru leyti borið fram.

En við það að bæta úr þessu verður ekki komist hjá að gera 
fyllri kröfur.

Skal hjer gerð grein fyrir þeim, svo og öðrum breytingum á um- 
ræddum siglingaatvinnulögum, þar sem þurfa þykir greinargerðar.

Við II. kafla.
Hæfilegt þykir að miða rjettindin við 50 rúmlesta stærð, af þvi að

flestir islenskir mótorbátar eru undir 50 rúmleslir að stærð.
En þegar rjetlindin eru miðuð við þessa stærð, þá verður að lengja 

siglingatimann, sem úlheimtist til að ná þessum rjettindum, og jafnframt 
verður að krefjast þess, að nokkuð af þeim siglingatima hafi verið stundað á 
meðal-mótorbátum, því þótt maðurinn sigli allan timann á t. d. 12 rúmlesta 
bát, þá er hann eigi álitinn fær um að stjórna 50 rúmlesta skipi, sem hann 
þó væri færari að stjórna, hefði hann siglt svo sem þriðja hluta siglingatím- 
ans á meðal-mótorbát. Fyrir því er og farið fram á, að eigi hafi verið siglt 
minna en 12 mánuði á minst 20 rúmlesta skipi.

Siglingatiminn er setlur minst 36 mán. eftir 16 ára aldur. Minni má 
hann ekki vera. Með þvi að miða við þann aldur, þá erum vjer mjög líkir í 
siglingatímakröfum og aðrar Norðurlandaþjóðir.

Að gerðar eru þær kröfur samkv. 8. gr. að heimta, að prófið sje haldið
í Rvík, er af þvi, að svo mikil áhersla er lögð á, að full trygging fáist fyrir
þvi, að prófsveinar kunni það, sem til prófsins er heimtað, að fáist sú trygg- 
ing ekki, er því haldið fast, að rjettindin sjeu bundin við sömu skipastærð og 
áður var, 30 brúttó-smálestir. Úessi trygging er því að eins talin fullgild, að



sama prófnefnd dæmi um kunnáttu allra, er undir próf þetta ganga, því 
gera má ráð fyrir, að hún verði skipuð þeim mönnum, sem sjeu prófstörf- 
unum vaxnir,

Við III. kaíla.
Hjer er lika talið sjálfsagt að lengja siglingatímann upp í 36 mán. 

eftir 16 ára aldur og taka það fram, að maðurinn hafi verið vissan tíma full- 
gildur háseti á fiskiskipi, svo hann megi vera vfirmaður á fiskiskipi.

Það hefir þótt mikill galli á siglingaatvinnulögum vorum, að taka ekki 
til greina við kröfur til stýrimannsskírteinis á fiskiskipi, þó að maðurinn hafi 
verið skipstjóri á skipi upp að 30 rúmlestir að stærð, enda þótt hann hafi 
tekið fiskiskipstjórapróf. Hann hefir samkv. 8. gr. áti að vera fullgildur háseti 
á skipi yfir 30 rúmlestir í 18 mán, Hefir þetta ákvæði haft þau áhrif, að menn 
með fiskiskipstjóraprófi hafa eigi viljað leita sjer atvinnu sem skipsljórar á 
skipum undir 30 rúmlesta, vegna þess, að þeir hafa engín slýrimannsrjettindi 
inn unnið sjer með því á skipi vfir 30 rúmlestir. í 12. gr. er tekið tillit til 
þessa með því að láta 12 mánaða skipstjórn á skipi stærra en 20 rúmlestir 
koma i stað 12 mán. hásetatíma á fiskiskipi slærra en 50 rúmleslir.

Af þvi að siglingatimi sá, sem krafist er lil stýrimensku, er nú gerður 
helmingi lengri en áður var, þá þvkir hæfilegt að krefjast 18 mán. stýrimensku 
á fiskiskipi, til þess að geta orðið fiskiskipstjóri. En jafnframt þykir rjett að 
setja hæfilegan lágmarkstíma um stýrimensku á fiskigufuskipi, til þess að 
mega vera skipstjóri á þeim.

Við IV. kafla.
Hjer er siglingatíminn og gerður helmingi lengri en hann áður var og 

siglingatíminn á miliiiandaskipunum gerður V» lengri en áður var.

Við V. kafla.
16. gr. i nefndum lögum er feld burtu. Er það af því, að nú er orðið 

svo mikið af siglingafróðum mönnum i öllum flokkum, að óþarft er að gefa 
neina heimild til undanþágu.

Með 23. gr. eru settar skorður við því, að hver og einn, sem tekið 
hefir smáskipapróf áður en frv. þetta gelur öðlast gildi, geti fengið skipstjóra- 
rjettindi á skipum milli 30 og 60 rúmlestir, heldur aðeins þeir einir, sem í 
alla staði hafa reynst nýtir og góðir skipstjórar«.

Eins og greinargerð skólastjórans ber með sjer, hefir hann miðað rjett- 
indi smáskipaprófsmanna við 50 rúmlesta stærð, en i samtali við hann hetir 
hann ekki Iagst á móti 60 rúmlesta hámarki, en leggur aðaláherslu á, að öll 
skipstjórapróf fari fram við stýrimannaskólann í Reykjavik.

Að öðru Ieyti verður gerð ítarlegri grein sjerstaklega fyrir breytingum, 
sem frv. fer fram á II. kafla laganna, við framsögu málsins.


