
Nd. 116. Frumvarp

til laga um að banna næturvinnu við að ferma og afferma skip og báta í 
Reykjavík  og Hafnarfirði.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

1. gr.

1 Reykjavik og í Hafnarfirði er á tímabilinu 1. október til 1. mai 
bönnuð ö ll vinna við að ferma og afferma skip og báta frá klukkan 10 að 
kvöld i til klukkan 6 að morgni.

2. gr.

G f brýna og óbjákvæm ilega nauðsyn ber til, getur lögreglustjóri þó 
veitt undanþágu til að vinna við að ferma eða afferma skip á þeim tíma 
sólarhrjngs, sem bannið í 1. gr. tekur til. Ley fi til undanþágu skal vera skrif- 
legt og gildi aðeins næturlangt. Lögreglustjóri heldur skrá y fir  leyfi þau, er 
bann veitir samkvæmt þessari grein, og skal þar geta ástæðunnar til undan- 
þágunnar.

- 3. gr.

Brot gegn lögum  þessum varða sektum, frá 500—5000 krónum, er renna 
i rikissjóð, og skal afgreiðslumaður skips greiða sektir. M eð mál út a f brotum 
á lögum  þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

4. gr.

L ög  þessi öðlast gildi 1. október 1925.

G r  e i n a r g e r ð .

A  siðari árum hefir það farið m jög í vöxt að vinna að uppskipun og 
útskipun að nóttu til; sjerstaklega er m ikið að þessu gert í Reyk javik  og 
Hafnarfirði. í*að eru fyrst togararnir, sem oftast mun unnið v ið  að afgreiða, 
þótt að nóttu sje. En einnig er það talsvert algengt, að unnið sje á nóttum 
við  fermingu og affermÍDgu vöruffutningaskipa, þó að oft, og sennilega lang- 
oftast, ekki virðist brýn ástæða til. Um togarana er það að segja, að þeir koma 
náttúrlega að ja fnaði inn, þegar þeir hafa fiskað i sig, sem kallað er, eða þá 
þeir þurfa að kom a inn a f öðrum  ástæðum.

Um það má sjálfsagt deila, hvort ekki yrð i tap við  það, að banna að 
vinna að afgreiðslu þeirra jafnskjótt og þeir koma til hafnar, e f það væri að



nóltu til eða kvöldi. En á hitt ber ekki siður að lita, hve afaróeðlilegt og 
óholt það er að vinna á nóttunni, sjerstaklega að haustinu og vetrinum til i 
ö llum  veðrum . Það er slit á þvi, sem hverjum manni er dýrmælast, en það 
er heilsan og þrekið; og það ber þó fyrst og fremst að vernda eins og hægt 
er, þólt sú vernd kostaði nokkurt fje, eða einhverju slept niður, sem gæfi af 
sjer fje; þykir því ekki í það horfandi, að banna með lögum hina afaróhollu 
næturvinnu, sem hjer hefir farið m jög i vöxt á seinni árum.

Þess skal getið, að þetta mál, að banna m eð lögum næturvinnu, hefir 
oft verið til umræðu í verkamannaijelaginu »D agsbrún« hjer í Reykjavik. 
Hefir það verið einróm a álit fjelagsins, að nauðsyn bæri til slíkrar lagasetn- 
ingar, og farið fram á það við  flutningsmann, að bera fram á Alþingi frv. í 
þessa átt. í  þingmálafundargerð frá Hafnarfirði, sem verkamannafjelagið »H lí f «  
gekst fyrir, var og samþykt tillaga um þetta, og liggur sú fundargerð fram m i 
i lestrarsal Alþingis.

U m  1. gr.

Ætlast er til, að lög þessi gildi aðeins fyrir Reykjavik  og Hafnaríjörð. 
Og ekki farið lengra en svo, að banna næturvinnu á tímanum frá kl. 10 að 
kvöld i til kl. 6 að m órgni á kaldasta tíma ársins, eða frá 1. október til 1. maí. 
Tekur bannið til skipa og báta, en ekki er ætlunin, að opnir róðrarbátar falli 
undir ákvæði greinarinnar.

Um  2. gr. -

Það ætti ekki að þurfa að kom a oft fyrir, að veittar yrðu undanþágur 
frá banni því, sem ræðir um í 1. gr. frv. þessa. En þó geta kom ið fy rir atvik, 
að brýn og óhjákvæm ileg nauðsyn sje til að veita undanþágu frá ákvæðum 
laganna, svo sem ef ferma þyrfti skip eða bát að nóttu til m eð nauðsynjar 
í bjargarlaust hjerað og því um líkt. Getur þá lögreglustjóri eða fulltrúi hans 
veitt leyfi til þess, þrátt fyrir bannið i 1. gr. En lögreglustjóri á að ganga úr 
skugga um það, að brýna og óhjákvæm ilega nauðsyn beri til að veita leyfið. 
Enn er lögreglustjóra lögð sú skylda á herðar, að halda skrá yfir leyfi þau, 
er hann veitir.

Um  3. gr.

Sektir þykir ekki mega ákveða lægri en 500—5000 krónur; gæti annars 
svo farið, að menn sæu sjer hag í því, að brjóta lögin. í  greininni er ákveðið, 
að afgreiðslumaður skips, sem oft er líka eigandi, skuli greiða sektir; bann 
ræður því, hvenær skipið er afgreitt. Tak i einhver að sjer í samningsvinnu að 
afgreiða skip, verður hann að teljast afgreiðslumaður.

4. gr. þarf ekki að skýra.


