
Id. 183. Frumvarp
til laga um  eftirlit m eð sk ipum  og bá tum  og öryggi þeirra.

Frá  sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Skip skal telja óhaffært, ef bol þess, búnaði, vjel eða v je lartækjum  eða 

skipshöfn er svo áfátt, eða það er svo ofhlaðið m ö n n u m  eða m u n u m  eða 
vanhlaðið, eða illa birgt að vistum eða vatni, að ko lum  eða öðrum  vjela- 
nauðsynjum , ef það er gufuskip eða vjelskip, eða það af öðrum  ástæ ðum  er 
svo á sig komið, að telja verður, vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, 
að hættulegra sje að vera í förum með því en venjulegt er við siglingar.

2. gr.
Selja skal með konunglegri tilskipun nánari ákvæði um, hverjar 

kröfur gera skuli til þess, að skip verði talið haffært, eftir því hvert skipið er 
og hvaða ferðir þvi eru  ætlaðar, og um  það, hvers gætt skuli við skipaskoð- 
anir, sem gerðar eru sam kvæ m t lögum þessum.

í söm u tilskipun skulu  sett ákvæði um  rúm stæ rð  og gólfstærð í her- 
bergjum skipverja, svo og annan  ú tbúnað  þeirra, að því er snertir  birtu, loft- 
rás og aðra hollustuhætti.

3. gr.
Eiganda skips eða ú tgerðarm anni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, 

að skip sje haffært, er það leggur ú r  höfn. Skylt er skipstjóra að gera alt 
það, er h an n  má, til að halda skipi haffæru á ferð. Nú tekur skip grunn, 
verður fyrir árekstri eða það annað  ber til, er ætla má, að af m un i hljótast 
að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra þá skylt að láta rannsaka  það með 
skoðunargerð, þar  sem því verður fyrst við komið.

4. gr.
Ef likur eru  á, að skip eða bátur, hverra r  þjóðar sem er, sem ferð- 

búið er frá íslenskri höfn, sje óhaffært, skal lögreglustjóri hefta burtförina til 
bráðabirgða og skipa fyrir um , að skoðun skuli gerð á skipinu. N ú  reynist 
það við skoðunina, að skipið sje óhaffært, og má skipið þá eigi leggja úr  
höfn fyr en ú r  þeim göllum er bætt og það sannað  m eð nýrri skoðunargerð.

5. gr.
Þ a r  sem ekki er annars  getið, taka ákvæði laga þessara, um  eftirlit 

með öryggi skipa, til allra skipa, sem stærri eru en 12 rúm lestir  og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til vjelbáta og róðrarbá ta  tjó rró inna eða stærri, er 
s tunda  fiskveiðar bjer við land  eina vertíð á ári eða lengur.



A tvinnum álaráðuneytið  getur ákveðið með reglugerð, að ei'tirlit skuli 
haft m eð öryggi an n ara  íljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli hagað.

<3. gr.
Eftirlit m eð öryggi skipa er u n d ir  yfirstjórn a tv innum álaráðuneylisins. 

Ráðuneytið skiftir landinu  í sk ipaskoðunarum dæ m i og skipar, til fram kvæm d- 
a r  eftirlitinu, í hverju um dæ m i svo m arga sk ipaskoðunarm enn , sem þurfa 
þykir. Skulu þeir vera sk ipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu  vera va linkunnir 
og óvilhallir m enn  og að öðru  leyti svo vel til siarfsins fallnir sem frekast 
eru föng á. Áður en þeir taka til starfa skulu þeir undirr ita  drengskaparheit 
um, að þeir skuli vinna starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarm enn  skulu  gera allar skoðanir,  þær er ræðir um  í 
lögum þessum  eða i t i lsk ipunum  eða reglugerðum, er settar  verða sam kvæ m l 
þeim, og gerðar skulu in n an  um dæ m is  þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
þa r  eða eigi. Et' þess er þörf, getur a tv innum álaráðuney tið  kvatt skipaskoðun- 
a rm an n  til skoðunargerða u tan  um dæ m is  síns.

Við skoðunargerðir er sk ip ask oðu n arm ön n u m  skylt að gæta þess, að 
fullnægt sje kröfum  þeim , er gerðar eru í lögum  þessum  eða i tilsk ipunum  
eða reglugerðum , er settar verða sam k væ m t þeim , um  öryggi skipa, þeirrar 
tegundar, er það skip  er, sem  þeir skoða, og i þeim  ferðum , er þvi eru æ tlað- 
ar. Þeim  er og sk ylt endranæ r að hafa eftir föngum  vakandi auga m eð því, 
að hlýtt sje fyrirm æ lum  þeim , sem  sett eru um  öryggi sk ipa, og sk u lu  þeir 
lafarlaust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að m isbrestur sje 
á því.

S k ip ask oðu narm en n  eiga rjett á þ ók n u n  fyrir starfa sin n , sam kvæ m t 
gjaldskrá, er atvin nu m álaráðu n eytið  setur. Þ ók n u n in a greiðir eigandi sk ips og 
m á taka hana lögtaki. Þurfi sk ip ask oðu n arm en n  að takast ferð á hendur  
vegna sk oðun ar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr rík issjóði.

7. gr.
Skoðunargerðir á sk ipum  eru tvennskonar, aðalskoðun og aukaskoðun.

8. gr.
Aðalskoðun skal gerð á sk ipum  í þessum  tiltellum:

a. Áður en skip leggur u r  höfn hjer á landi í fyrsta sinn, er sm íðað hefir 
verið hjer á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla þurfi það 
af nýju, eða fengið er frá öðrum  löndum , hvort he ldur nýsm íðað eða 
notað, til skrásetn ingar und ir  íslenskan fána eða til útgerðar hjer á landi.

b. Á öllum farþegaskipum einu sinni á ári. í  tiiskipun þeirri, er ræ ð ir  um  
í 2. gr. þessara laga, skal ákveðið, hver skip teljist farþegaskip.

c. Á öllum öðrum  skipum  annað  hvert ár.
9. gr.

Við aðalskoðun skal a thuga vandiega alt öryggi skipsins, hæði sjáifs 
bols skipsins, þilfara og skilrúm a, siglu og reiða, vjela og vjelartækja, búnað- 
ar alls og áhalda, svo og alt annað, er lý tur að öryggi skipsins.



10. gr.
Að lokinni aðalskoðun skips skulu sk ipaskoðunarm enn  senda íögreglu- 

sijóra skýrslu um öryggi skipsins, gerða eftir lyrirm ynd, er a tv innum álaraðu- 
neytið setur, svo og tillögur s inar um  það, hvort sk ip inu skuli geíið híiffæris- 
skírteini eða eigi. Komi það í ijós við skoðunina, að skipið sje haffæit, skal 
lögreglustjóri geta skipinu haffærisskírteini. í haffærisskirteini skal tilgreina 
nafn skips og heimili, skrásetningarbókstafi þess, n ú m er  þess á fiskiskipaskrá 
og umdæmisbókstafi, ef um  fiskiskip er að ræða, smaiestatai, hvort skipið sje 
seglskip eða vjelskip, ró ð ra rb á tu r  eða vjeíbátur, til hvaða ferða skipið sje 
ætlað, tölu farþega, er það m á flytja, sje um  farþegaskip að ræða, svo og að 
skipið fullnægi þeim kröfum  um  öryggi skipa, er gerðar eru i lögum þessum 
eða t i lsk ipunum  eða regiugerðum, settum sam kvæ m t þeim.

Haffærisskírteini gildir um  farþegaskip í eitt ár  frá dagsetningardegi 
þess, en um  ö n n u r  skip í tvö ár írá sam a tima. Nú er skip statt í ú tlöndum  
á þeim tíma, er haffærisskírteini þess gengur ú r  gildi, og getur þa a tvinnum áfa- 
ráðuneytið  framlengt gildi skírteinisins til ákveðins tima, þó aldrei lengur en 
til þess er skipið næst tekur höfn hjer við land, enda sjeu færðar líkur fyrir 
þvf, að skipið enn sje haffært. E f  sjersíaklega s tendur  á i öðrum  tilíellum, 
getur lögreglustjóri framlengt gildi skirteinisins alt að einum  mánuði,

Haffærisskírteini skai tylgja skipsskjölunum , og skal það ávalt sýnt, 
bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum , N ú er sá 
tími, er skírteinið gildir, á enda, eða skoðun, er gerð skyldi a skipinu á þeim 
tima, sam kvæ m t iögum þessum, er vanræ kt, bvort sem er aðalskoðun eða 
aukaskoðun, eða það k em u r  í Ijós við slíka skoðun, að skipið er óhaffært, og 
skal lögreglustjóri þá afturkalla skírteinið,

11. gr.
A ukaskoðanir á sk ipum  eru tvennskonar, a lm en n ar  og sjerstakar.

12. gr,
A lm enn aukaskoðun  skal gerð einu sinni á ári á skipum  þeim, er 

ræðir um  i 8. gr. c í lögum þessum, það ár er aðalskoðun eigi er gerð á þeira.
13. gr.

Við a lm enna aukaskoðun  skal sjerstaklega a thuga allan búnað  skips- 
i n 3  og áhöld, botn skips og stýrisbúnað,

14. gr.
Sjerstök aukaskoðun  skal gerð i þessum tilfellum:

a. Þegar skip hefir sætt meiri hattar viðgerð, hvort heldur er á bol eða vjel, 
eða ný aðalvjel hefir verið í það sett, en eigi kveður sam t svo mikið að 
viðgerðinni, að aðalskoðun skyldi gerð sam kvæ m t 8. gr. a. í lögum þessum.

b. Þegar annars  þykir ástæða til að rannsaka  öryggi akveðinna hluta skips 
eða b ú n að a r  þess.



15. gr.
Við sjerstaka aukaskoðun  skal a thuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, 

e r  ástæða þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda.
16. gr.

Að lokinni aukaskoðun  skips skulu  sk ipaskoðunarm enn  senda lög- 
reglustjóra skýrslu um  öryggi skipsius sam kvæ m t þvi, sem fyrir er m ælt i 10. 
gr. þessara laga. Sje skipið talið haffært, r itar lögreglustjóri á haffærisskirteini 
þess athugasem d um , að aukaskoðun  hafí verið gerð og að h ú n  hafi eigi leitt 
neitt það i ljos, er geri skipið óhaffært.

17. gr.
Nú er skoðun gerð sam kvæ m t 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam - 

kvæm t 92. gr. siglingalaga 30. nóvem ber 1914, og ákveður þá lögreglustjóri, 
hvort skoðunin  skuli vera aðalskoðun eða aukaskoðun.

18. gr.
Aðalskoðun og aukaskoðun  á farþegaskipum o g sk ip u m , sem knúð eru 

af vjel og stærri eru en 60 rúmlestir, gera 3 m enn. Skal einn þeirra vera 
vjelfróður, einn siglingafróður og einn fróður um  skipasmíði.

Ö nnur  skip, er knúð eru af vjel, skulu skoðuð af 2 m ö n n u m , öðrum  
vjelfróðum en öð rum  fróðum  um  skipasmíði.

Seglskip skulu  2 m enn  skoða, an n a r  siglingafróður en a n n a r  fróður 
um  skipasmíði.

R óðrarbáta  skal einn m aður  skoða, sá er fróður sje um  skipasmiði.
19. gr.

Eiganda skips eða ú tgerðarm anni eða skipstjóra er skylt að sjá um, 
að lögskipaðar skoðanir  sjeu gerðar á skipi.

20. gr.
Skipaskoðunarm enn  skulu  gera skoðun á skipi tafarlaust er  þess er 

óskað eða svo fljólt sem því verður við komið. Skoðun skal ja fnan , ef þess 
er kostur, bagað svo, að sem minst töt verði á ferðum  skipsins eða vinnu 
á þvi.

Sk ipaskoðunarm önnum  skal frjáls aðgangur að skipinu og öllum n im -  
um  í þvi. Þeir skulu  eiga rjett á að athuga öll áhöld  skips og búnað. Þeim 
skal heimilt að krefjast þess, að fa rm ur sje tekinn úr  skipi, skip sett á land 
eða vjelar hreyfðar, sje það nauðsynlegt vegna skoðunarinnar.

Eiganda skips, útgerðarm anni, skipstjóra og skipshöfn er skylt að láta 
sk ipaskoðunarm önnum  í tje nauðsynlega aðstoð við skoðunina  og að gefa þeim 
þæ r upplýsingar u m  skipið og öryggi þess, er  þeir krefjast.

21. gr.
Lögreglustjóri, eigandi skips eða ú tgerðarm aður,  skipsljóri eða, i til-



fellum þeim, er ræ ð ir  um  í 92. gr. siglingalaga 30. nóvem ber 1914, meiri hluti 
skipshafnar eða vjelstjóri, geta krafist yfirskoðunar á skipi. Yfirskoðun gera 
helmingi fleiri m enn  en áður  skoðuðu skipið, sam kvæ m t 19. gr. í lögum 
þessum, og með þeirri sjerþekkingu, er þar segir, og tilnefnir lögreglustjóri þá 
ú r  tölu hinna skipuðu sk ipaskoðunarm anna . Skal ú rsk u rð u r  þeirra um  ásland 
skips eða búnað  vera fu llnaðarúrskurður.

22. gr.
Þeir m enn, er sam kvæ m t 21. gr. í lögum þessum geta krafist yfirskoð- 

unar  á skipi, geta og krafist þess, að sk ipaskoðunarm enn  staðfesti skoðun sína 
með eiði. E iðurinn  skal tekinn af þeim í sjódómi.

23. gr.
Kostnað allan við skipaskoðanir greiðir skipseigandi. Ákvæði 2. liðs 92. 

gr. í siglingalögum 30. nóvem ber 1914 skulu þó enn vera í gildi.
Nú hefir skip reynst óhaffært við skoðun, en yfirskoðun, sem gerð er 

sam kvæ m t kröfu eiganda skips, ú tgerðarm anns eða skipstjóra, telur skipið 
haffært, og greiðir þá ríkissjóður kostnað við yfirskoðunina.

24. gr.
Eftir 1. j a n ú a r  1923 skulu  skip, sem eiga að vera í förum  milli landa, 

vera með hleðsluroerki, er sýni hvað skipið m á liggja dýpst í sljettum sjó. 
Þegar sjerstaklega stendur á getur a lv innum álaráðuneytið  veitt undanþágu 
frá þessu ákvæði.

Með konunglegri tilskipun skal setja nánari reglur um  hleðslumerki 
og um  m ælingar og skoðanir, er gerðar skuli á sk ipum  til ákvörðunar 
hleðslumerkja.

K ostnaður allur við ákvörðun  hleðslum erkis greiðist af skipseiganda.
25. gr.

Þegar hleðslumerki hefir verið ákveðið skal atv innum álaráðuneytið  
gefa skipinu hleðslumerkisskirteini. Skal það fylgja sk ipsskjölunum  og ávalt 
sýnt bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum .

Hafi skip hleðslumerkisskírteini, útgefið af þar til bæ rum  erlendum  
stjórnvöldum  eða skipaflokkunarfjelagi, getur a tv innum álaráðuney tið  gefið því 
íslenskt hleðslumerkisskirteini i þess stað, án  þess að láta mælingu þá eða 
skoðun, er m eð þarf til ákvörðunar  hleðslumerkis, fara fram.

Nú er skip flokkað í skipaflokkunarfjelagi, er atv innum álaráðuneytið  
tekur gilt, og skal þá hleðslumerkisskírteini þess gilda m eðan  það er i sam a 
flokki. E n d ran æ r ákveður ráðuneytið  gildistíma skírteinisins, og skal hans þá 
getið í skirteininu.

N ú er skipi breytt þannig, að ætla má, að farm borð skipsins breytist, 
og er þá hleðslumerkisskirteini þess ú r  gildi fallið.

26. gr.
Skip telst óhaffært, sje það svo hlaðið, að það liggi dýpra  en hleðslu- 

m erki þess leyfir.



27. gr.
M arka skal á fram - og afturstafni allra þilskipa, er stærri eru en 30 

rúmlestir, mælikvarða í desim etrum , er sýni hve d júp t skipið liggi i sjó. Kostnað 
við þetta greiðir skipseigandi.

28. gr.
S tjórnarráðið getur falið sk ipadokkunarfje lögum , gegn þeirri ábyrgð, 

er það te lur nægilega, að gera m ælingar eða rannsókn ir ,  er gera þarf vegna 
sk oðuuar  skips eða á k v ö rð u n a r  hleðslumerkis.

29. gr.
N ú er skipi lagt ú r  höfn óskoðuðu, enda þótt skylt hefði verið að skoða 

það sam kvæ m t lögum þessum, og ferst það, og er þá eigandi skaðabótaskyldur 
þeim, er fyrir tjóni verða við sk ip tapann , hvort he ldur fyrir missi fyrirvinnu 
eða eigna, nem a sannað sje, að slysið hafi eigi hlotist af óforsvaranlegu ástandi 
skips eða útbúnaði.

30. gr.
N ú  vanræ kir  skipstjóri að láta gera skoðun á skipi, er skylt var að 

gera sam kvæ m t lögum þessum, og varðar  það hann  sektum , frá 100 kr. alt 
að 5000 kr. Söm u refsingu sætir skipseigandi eða ú tgerðarm aður,  eigi þeir sök 
á vanrækslunni.

Ö n n u r  bro l gegn lögum þessum, eða gegn tilsk ipunum  eða reglugerð- 
um , er settar eru sam kvæ m t þeim, varða sektum , alt að 5000 kr., nem a þyngri 
hegning liggi við að lögum.

31. gr.
Með mál ú t af b ro tum  gegn lögum þessum, eða gegn t i lsk ipunum  eða

reglugerðum, sem  settar eru  sam kvæ m t þeim, skal farið sem a lm enn  lögregiumál.
32. gr.

Með lögum þessum  eru  ú r  gildi feld lög nr. 29, 22. október 1912, um
eftirlit m eð sk ipum  og b á tu m  og öryggi þeirra.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt eftir t i lm æ lum  s tjó rnarinnar,  og visast til greinar- 

gerðar þeirrar, er  frv. fylgdi og hjer er  p ren tað  sem fylgiskjal.

Fytgtskjat.
F ru m v a rp  þetta er sam ið  af nefnd siglinga- og vjelfróðra m anna, er 

sk ipuð var  til að v inna að undirbúningi útgáfu tilskipana þeirra um  öryggi 
skipa og eftirlit m eð þvi, sem  gert er ráð  fyrir í 1. nr. 29, 22. okt. 1912. Nefndin



kom st að rau n  um  það, að til þess að eftirlit m eð öryggi skipa kæm ist í við- 
unandi ho rf  hjer á landi, væri nauðsynlegt að endurskoða núgildandi lög um  
það efni og gera ým sar breyiingar á þeim. Sjerstaklega taldi nefndín nauð- 
synlegt, að öðru  skipulagi yrði kom ið  á skipaskoðanir  en nú  er, enda virðist 
reynslan  bafa sýnt það, að þær kom a eigi að tilæ tiuðum  n o tu m  m eð þeirri 
tilhöyun, sem nú er á þeim. Aðaltilgangurinn með frum varpi þessu er því sá 
að endurbæ ta  skipaskoðanirnar, gera þæ r tryggari og öruggari, en  jafnfram t 
eru í frum varp inu  ým s ö n n u r  nýmæli, og verður gerð grein fyrir hínum  
helstu þeirra í a thugasem dunum  við e instakar greinar þess.

Um 1. gr.
Gr. svarar til 5. gr, laga nr. 29, 22. okt. 19J 2, sbr. 6. gr. 2. 1.

Um 2. gr.
í  10, gr. 1. 1912 er mælt svo fyrir, að setja skuli m eð kgl. tilskipun 

ákvæði um , bvaða öryggisreglur skuli gilda u m  þilskip (vjelskip og seglskíp), 
sem eru í förum m eð s tröndum  íslands eða stunda fiskveiðar við ísland, og 
i 11. gr. er veitt heimild til að setja með tilskipun öryggisreglur u m  vjelar- 
báta  og þilskip m inni en 15 tonn. í  frum varp i þessu er eítirlitið látið ná til 
m argra skipa, sem m inni eru  en 15 rúm lestir.  Öryggisreglurnar verða að ná 
til allra þeirra skipa, og sýnist bæði óþarft og óheppilegt að skifta þeim n iður 
i tvær tilskipanir. E r  því hjer gert ráð  fyrir að eins einni tilskipun. Hins 
vegar leiðir það  af sjálfu sjer, að ákvæði t i lsk ipunarinnar hljóta að verða 
m ism unandi eftir stærð skips, gerð þess og notkun.

Síðari liður gr. er samhljóða 2. 1, 10. gr. í 1. 1912. Þó er hjer felt 
n iður ákvæðið, er undansk ilu r  þessum reglum skip, sem m inni eru en 15 
tonn  eða skipshöfn dvelur eigi i á nóttum . Það þykir eigi heppilegt að und- 
anskiija þessi skip skilyrðislaust þeim reglum, en auðvelt að haga ákvæðum  
tilsk ipunarinnar svo, að fult tillit verði tekið til þeirra sjerstöku ástæðna, er 
kom a til greina um  þessi skip.

Um 3. gr.
þessari gr. eru hin a lm ennu  ákvæði um  skyldu skipseiganda, út- 

ge rðarm anns  og skipstjóra til að sjá um , að skip sje haffært, og svarar gr. til
6. gr. 1. 1912, sbr. og 31. og 37. gr. siglingalaganna.

Um 4. gr.
Svarar til 12. gr. 1. 1912. Ným æli er það, að hjer er berum  orðum  

tekið fram, að reglan gildi um  öll skip, hverra r  þjóðar sem eru. E kki m u n  
þó i þessu felast efnisbreyting á 1. 1912, en rjett þótti að taka þetta fram, til 
að kom a í veg fyrir efa, enda getur verið sam a nauðsyn  á að beita þessu 
eftirliti við erlend skip sem íslensk, og svipuð ákvæði í rjetti annara  þjóða 
m u n u  ná jafnt til erlendra sem inn lendra  skipa. — Skv. 12. gr. 1. 1912 getur 
lögreglustjóri því að eins heft burtför skipsins, að fengin sje álitsgerð tveggja 
tilnefndra m anna , væntanlega um  öryggi skipsins. Með þeim hætti verður 
eftirlilið n okkuð  örðugt i fram kvæ m dinni,  og er þessu því vikið þannig við í



frv., að lögreglustjóra nægi likur um , að skipið sje óhaffært, til að hefta burt- 
för þess, en skoðun þuríi eigi að fara fram á því fyr en á eftir.

Um 5. gr.
Skoðunarskyld  eru skv. 1. gr. 1. 1912 að eins skip, sem lögskráningar- 

skyld eru, þ. e. stærri en 12 rúmJestir. H jer er eftirlilið einnig Iátið taka til 
vjelbáta og róðrarbáta  fjórróinna og stærri, er stunda fiskveiðar hjer við land 
eina vertíð á ári eða lengur. E r  þetta gert m eðfram  m eð hliðsjón af því, að 
skv. 1. nr. 32, 27. jún í  1921, er skylt að tryggja sjóm enn á slíkum  skipum  
gegn slysum, enda virðist tilgangi laganna um  að tryggja lif m an n a  í sjóferð- 
um  ekki verða náð  nægilega, sjeu þau  skip eigi líka háð eftirliti.

Auk þessara skipa eru ým s ö n n u r  fljótandi för, sem m en n  eru  ekki 
lögskráðir á nje skylt að tryggja m enn  á fyrir slysum, svo sem m okstrar-  
vjelar eða ra m b ú k k a r  á floti, flutningabátar m inni en 12 rúm lestir,  ferjur o. fl. 
Þykir eigi að svo stöddu ástæða til að setja fyrirmæli i lög um  eflirlit með 
öryggi slfkra fara, en hins vegar rjett að veita heimild til eflirlits með þeim, 
ef þess skyldi gerast þörf.

Um 6. gr.
Gr. þarf  væntanlega ekki skýringa. Þó skal þess getið, að hjer er vikið 

frá ákvæ ðum  1. 1912 i þvi efni, a ð  gert er ráð  fyrir, að a tv innum álaráðuneytið  
skifti landinu  i sjerstök sk ipaskoðunarum dæ m i. í  I. 1912 er hvert lögsagnar- 
um dæ m i sk ipaskoðunarum dæ m i fyrir sig. Ástæðan til þessarar breytingar er 
sú, að örðugt m u n  eða ókleift að fá nógu m arga sjerfróða skipaskoðunar- 
m enn  i su m u m  lögsagnarum dæ m um , enda svo fáar sk ipaskoðanir i su m u m  
þeirra, að varla er ástæða til að láta þau vera sjerstök sk ipaskoðunarum dæ m i.

Um 7 . -2 3 .  gr.
Gr. þessar m æla fyrir um  skoðanir  á sk ipum , og eru ákvæði þeirra 

og það skipulag á sk ipaskoðunum , sem þæ r gera ráð  fyrir, að miklu leyti 
nýmæli. Frv. gerir m u n  á ým iskonar sk ipaskoðunum . Til þess að eftirlitið 
m eð öryggi skipa kom i að haldi, er fyrst og fremst nauðsynlegt, að skoðanir 
sjeu gerðar reglulega á ö llum  sk ipum  með hæfilega löngu millibili. Gn milli 
þessara reglulegu skoðana geta gerst ým s atvik, sem rýra  eða geta rý rt  haf- 
færi skipsins, og verður þá og að vera skylt að láta skoða skipið. Frv. skipar 
því fyrir bæði um  reglulegar og sjerstakar skoðanir. S koðan irnar  þurfa ekki 
ávalt að vera ja fnnákvæ m ar. F e r  það m. a. eftir þvi, hvert tilefni skoðunar- 
innar  er. Sam kvæ m t þvi greinir frv. milli aðalskoðana og aukaskoðana.

Um 6 . - 7 .  gr.
Þurfa ekki skýringar.

Um 8. gr.
í  núgildandi lögum eru engin ákvæði um það, að strangari kröfur skuli 

gera u m  öryggi farþegaskipa en annara  skipa. I h inni væntanlegu tilskipun 
um öryggi skipa verða að sjálfsögdu settar sjerreglur um  farþegaskip, og þykir 
rjett að ákveða þá u m  leið, hver skip teljast skuli farþegaskip.



Om 9. gr.
Æ tlas t  er til þess, að aðalskoðun taki til alls þess, er lýtur að öryggi 

skipsins. Nánari fyrirmæli um  það, hvernig aðalskoðun skuii haga og hvers 
öryggis þá skuli krafist, m u n u  verða sett í tilskipun þeirri, er ræ ð ir  um  i 2. gr.

Um 10. gr.
Til sö n n u n ar  um  haííæri skipsins og um  að lögboðnar skoðanir hafi 

verið gerðar, p.r ætlast til, að skipinu verði gefið haffærisskirteini. Skirteiní þetta 
á að vera eitt af sk ipsskjölunum  og skipstjóra að vera skylt að sýna það yfir- 
vö ldunum , hvenæ r sem þess er krafist og við afgreiðslu skipsins. Æ tti þetta 
ákvæðt að gera eftirlit yfirvaldanna m eð öryggi skipa bæði auðveldara og 
tryggara.

Eftirlitið m undi verða öruggara m eð þvi móti, að gíldi haffærisskirteinis 
væri bundið  við tiltekinn tima. Og sam kvæ m t greininni er sú líka aðalreglan. 
E n  m eð því að atvik geta s tu n d u m  legið svo til, að örðugt sje að láta skoða 
skipið af nýju áður  en gildistimi skírteinisins er á enda, heim ilar gr. a tv innu- 
m áiaráðuneytinu , eða í su m u m  tilfellum lögreglustjóra, að framlengja gildi 
skírteinisins n o k k u rn  tima.

Um 11. gr.
Þ arf  ekki skýringar.

Um 1 2 .-1 6 .  gr.
M unurinn  á a lm ennri og sjerstakri aukaskoðun  er sá, að hin fyrri 

skal gerð með ákveðnu miliibili, en hin síðari að eins er sjerstök atvik krefj- 
ast þess. Að efni til eru þessar skoðanir einnig frábrugðnar hvor annari. AI- 
m enna skoðunin  er eftirlit með öryggi skipsins yfir höfuð, þó ekki sje það jafn- 
nákvæ m t og við aðaiskoðun. Sjerstaka skoðunin  snertir  að eins ákveðna hluta 
skips, sem þá þykir sjerstök ástæða til að skoða. N ánari ákvæði um skoðan- 
i rn a r  verða sett í t i lskipuninni samkv. 2. gr.

Um 1 7 .-2 2 .  gr.
Þurfa ekki skýringar.

Um  23. gr.
í  tiifelli þvf, er ræðir u m  i 2. gr., þykir ósanngjarnt,  að skipseigandi 

greiði kostnaðinn við yfirskoðunina, þ a r  sem mistök sk o ð u n a rm an n an n a  valda 
henni, í :vi er m ælt svo fyrir, að rikissjóður beri þá kostnaðinn.

Um 2 4 . -2 8 .  gr.
1 þessum gr. eru  ákvæði um  hleðslum erki skipa, og eru  þau  i öllum 

aðalatriðum  i sam ræ m i við 1. 1912 og að öðru  leyti svo, að þau þurfa ekki 
frekari skýringar.



Um 29. gr.
Svarar til 2. 1. 2. gr. 1. 1912, þó með þeirri breytingu, að bjer er sönn- 

unarbyrðinni um  tildrög skip tapans snúið við og hún  lögð á eiganda skipsins. 
U m rætt ákvæði 1. 1912 m un  kom a þeim, er fyrir tjóni verða við skiptapann, 
að litlu haldi eins og það nú  er, en þannig lagað, sem í frv. greinir, m undi 
það verða skipseigendum mikil hvöt þess að vanræ kja  ekki lögboðnar skoðanir.

U m 30.—32. gr.
Þurfa ekki skýringar.


