
Ed* 2 0 1 . F r u m v a r p
tíl laga um  breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um  a tv innu við siglingar.

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

1. gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um rjett til sk ipstjórnar og stýrim ensku á sk ipum  alt að 60 rúmlestir.

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

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipsljóraskírteini fyrir sm áskip , er:

a. staðist hefir sm áskipnpróf eða ö n n u r  æðri islensk siglingapróf,
b. hefir verið s týrim aður minst 8 m ánuð i á skipi eigi und ir  12 rúmlestir,
c. er fullveðja,
d. heíir eigi verið d æ m d u r  fyrir n o k k u r t  það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,



e. sannar, að sjón hans sje svo fullkom in sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 
m enn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera s tý rim aður á íslensku skipi alt að 60 rúm lesta i innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið heflr s týrim annsskírteini á smáskipi.
5. gr.

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

a. staðist hefir sm ásk ipapróf eða ö n n u r  æðri islensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið d æ m d u r  fyrir nok k u rt  það verk, sem svívirðilegt er að 

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

m enn.
6. gr.

7. gr., sem er ný  grein, h ljóðar svo:
Sá elnn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann  að m arka  stað skips á sjávaruppdrá tt  og hefir nægilega þekkingu á 
s jávaruppdrá ttum  og n o tk u n  þeirra yfir höfuð,

b. kann  að nota kom pás  og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. k an n  að nota skriðm æli og vegmæli,
d. þekkir  björgunartækin , h in  alþjóðlegu neyðarm erk i og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkom in sem nauðsynlegt er fyrir stýrim enn,
f. r itar islensku stórlýtalaust,

g. hefir verið háseti eftir 16 ára  a ld u r  að minsta  kosti 24 m ánuð i á skip- 
um  ekki m inn i en 12 rúm lestir ,  eða verið fo rm aður á vjelbát ekki m inni 
en 10 rúm lestir  i 24 mánuði.

7. gr.
8. gr., sem er ný  grein, hljóði svo:
E  tir að 2 á r  eru liðin frá þvi að lög þessi öðlast gildi, s k a lp ró fþ a ð ,  er 

um  getur i 7. gr., fara að eins fram i Reykjavik. Þangað til skulu prófin 
haldin i Reykjavik, V estm annaej 'jum , á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.

1 Reykjavík eru p ró fd ó m en d u r  þeir söm u  og við stýrim annaskóla- 
prófin, og skal fors töðum aður skólans vera fo rm að u r  prófnefndarinnar. P ró f  
þetta skal halda tvisvar á ári, í ap r i l—mai á vorin  og n ó v em b er—ja n ú a r  að 
vetri. í  h inum  k au pstöðunum , sem ofan eru  greindir, sku lu  p ró fdóm endur  
vera 3 skipstjórar, og skal sljórnarráðið  skipa fo rm ann  prófnefndarinnar eítir 
tillögum io rs töðum anns og kennara  stýrim annaskólans í Reykjavík, en hina 
tvo eflir tillögu lögreglustjóra; p ró f  þessi skulu haldin einu sinni á ári, á þeim 
tím um  árs, sem stjó rnarráð ið  ákveður eftir tillögum bæjarstjórnar.



Stjórnarráðið sem u r  reglur um  prófið og fyrirm ynd fyrir prófvottorðum. 
Hver sá, er staðist hefir prófið, fær votlorð um það þegar að afloknu prófi.

K ostnaður við prófið greiðist ú r  ríkissjóði.
8. gr.

Yfirskrift III. kafla hljóði þannig:
Um  rjett til sk ipstjó rnar og s týrim ensku i u tan-  og innanlandssigl- 

ingum  á islensku fiskiskipi og rjett til skipsljórnar og s týrim ensku á íslensku 
verslunarskipi í innanlandssiglingum  eigi yfir 300 rúmlestir.

9. gr.
5. gr. verður 9. gr.

10. gr.
a-liður i 6. gr., sem v erðu r  10. gr., hljóði svo:
Staðist hefir í isk im annapróf eða fa rm an n ap ró f  við stýrim annaskólann  

i Reykjavik.
b liður í söm u gr. hljóði svo:
hefir verið s týrim aður i 18 m ánuði á fiskiskipi, sem er stæ rra  en 60 

rúm lestir ,  eða verið skipstjóri (form aður)  á skipi yfir 20 rúmlestir , og af þeim 
tím a m inst 12 m ánuði s tý rim aður á gufuskipi, ef um  gufuskip er að ræða.

11. gr.
7. gr. verður 11. grein. #

12. gr.
a -l iður 8. gr., sem verður 12. gr., hljóði svo:
hefir staðist f isk im annapróf eða fa rm an n ap ró f  við stýrim annaskólann  t 

Reykjavik.
b-Iiður söm u  greinar hljóði svo:
hefir verið háseti minst 36 m ánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tim a 

annaðhvort  18 m ánuði háseti á fiskiskipi s tærra en 60 rúm lestir  eða 12 m án- 
uði skipstjóri á skipi s tæ rra  en 20 rúm lestir  og 6 m ánuði haseti á fiskiskipi 
s tæ rra  en 60 rúmlestir.

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

14. gr.
c-liður 13. gr., sem verður 17. gr., hljóði svo:
hefir staðist fa rm annapró f  við stýrim annaskó lann  í Reykjavik.
d -liður söm u greinar hljóði þannig:
hefir verið háseti eftir 16 ára a ldur minst 36 m ánuði; af þeim tíma 

annaðhvort  18 m ánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum 
eða 12 m ánuði fullgildur háseti á fiskveiðaskipi i u tan- og innanlandssigl- 
ingum  og 12 m ánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i 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 fjórða málsgr.
F im ta málsgr., sem verður ö n n u r  málsgr., hljóði svo:
Lög þessi ná eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrim anns- 

skirteini í utanlandssiglingum; he ldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skip- 
stjóra- eða stýrim anns-skirteini á fískiskipi áðu r  en lög þessi öðlast gildi.

17. gr.
23. gr. verður ný grein, svo hljóðandi:
Þeir, sem próf hafa tekið sam kvæ m t 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 l iðunum  c, —e. í 4. 
gr. og leggja fram vottorð um , að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár  á 
12—30 rúm lesta skipi og farist sk ipstjó in  vel úr hendi að öllu leyti, og skulu 
vottorðsgefendur mælast til þess, að hið um beðna skírteini verði veitt. Skal 
vottorð þetta gefið af ú tgerðarm anni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, 
sem skipstjórinn hefir stjórnað.

Nú fær skipstjórinn eigi ótviræð m eðmæli, og skal þá skírteinið eigi 
veitt. Heldur skipstjórinn þá söm u ije ttindum  og hann  áð u r  hatði, en rjett 
hefir hann  þó til að fá stýrimannsskírteini sam kvæ m t 6. gr. í lögum þessum, 
enda fullnægi h an n  b- og c-liðum  i þeirri grein.

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

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

m ál laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þ au  ú t  svo breytt.
20. gr.

23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. ja n ú a r  1923.


