
Hd. 295. Lttff
um  skráning skipa.

(Afgreidd frá Nd. 4. apríl).
1. gr.

Eigi m á skip skrá  á landi hjer, og óheimilt er  skipi að hafa islenskan 
fána, nem a fullnægt sje skilyrðum  þeim, er hjer segir:

1. Ef e instakur m aður  á skip, þá skal hann  eiga rikisfang á Islandi og bafa 
átt heimilisfang á íslandi að minsta kosti samfleytt síðasta árið, eða hafa 
átt heimilisfang á Islandi að minsta kosti 5 síðustu árin.

2. E f skip eru eign fjelags, þar  sem fjelagi hver ber fulla ábyrgð á sku ldum  þess, 
þá skulu  */s ijelaga fullnægja skilyrðum  1. tölul. um  heimilisfang og ríkisfang.

3. Ef skip er eign fjelags, þ a r  sem sum ir  Qelagar bera fulla ábyrgð á skuld- 
um  fjelagsins, þá skulu þeir fullnægja skilyrðum  2. tölul., en þar  að auki 
skal fjelagið eiga heimilisfang og varnarþ ing  hjer á landi, enda  eigi hver



af s t jó rnendum  fjelagsins hluti i fjelaginu og fullnægi einnig skilyrðum  1. 
tölul. um  heimilisfang og rikisfang. -

4. E f  skip er eign Qelags m eð takm arkaðri  ábyrgð, eða s to fnunar ,  þá skal 
fjelag eða stofnun eiga heimilisfang og varnarþ ing  á íslandi, enda fullnægi 
s t jó rnendur skilyrðum  1. tölul. um  heimilisfang og ríkisfang, og ef fjelag 
er, þá skulu þeir einnig eiga hver h lu t í því.

Skip þau, er lögum sam kvæ m t hafa verið tekin á skrá yfir íslensk 
skip áðu r  en lög þessi kom a til tram kvæ m dar,  skulu þó hafa rjett til að standa 
á skrá  og nota íslenskan fána, þótt ekki sje fullnægt sk ilyrðum  þessarar grein- 
a r  um  heimilisfang eigenda eða stjórnenda.

2. gr.
B annað er íslenskum sk ipum  að hafa a n n an  fána en þjóðfána lslands, 

svo sem hann  er ákveðinn í konungsúrskurð i nr. 41, 30. nóv. 1918, sbr. kon- 
ungsúrskurð  nr. 1, 12. febr. 1919.

3. gr.
Lögsagnarum dæ m i hvert á landi hjer er sk ipaskrán ingarum dæ m i, en 

lögreglustjórar hafa skráningu á hendi. F já rm álaráðuneytið  löggildir skipaskrár 
í um dæ m i hverju. Skulu þæ r vera tvær:

1. Skrá yfir skip 12—30 smálesta bru tto  og
2. Ö nnur  yfir skip yfir 30 smálesta brutto.

Halda skal f járm álaráðuneytið  aðalskrá ásam t efnisskrá yfir öll skip, 
sem skráð eru  bjer á landi sam kvæ m t lögum þessum, enda á það úrskurðar-  
vald um  mælingu skipa og skráningu.

4. gr.
U m dæ m askrá r  skulu greina um  hvert skip í dálki sjer:

1. Skráningarstafi skips, nafn þess, heimilisfang og smíðastöð.
2. H verskonar skip það sje, lögun þess og aðalmál (lengd, dýpt og breidd)
3. Smálestatal skips, og með hvaða aðferð það sje reiknað.
4. Nafn, stöðu og heim ildarbrjef eiganda þess. N ú  eru eigendur skráðir fleiri 

en einn, og skal þá greina, hversu hver þeirra eigi í skipi. Ef skip er eign 
hlutafjelags eða stofnunar, þá skal bóka nafn þess eða hennar og heimilis- 
fang, heimilisfang stjórnenda og nafn útgerðarstjóra.

5. Skrán ingarár og skráningardag.
5. gr.

Lögreglustjóri skráir  hvert skip i sina skrá (sbr. 3. gr.) í áfram haldandi 
töluröð (1 2 3 o. s. frv ), eftir því hvenæ r skrán ingar er beiðst.

Skip yfir 30 smálestir skal skrá þar  í lögsagnarum dæm i, er eigandi vill 
hafa heimilisfang þess, e n s m æ rr i  skip þar, sem eigandi á heima. N ú eru þeir 
f le i r ie n e in n  (2. og 3. tölul. 1. gr.) og eiga ekki allir heim a i sam a lögsagnar- 
um dæ m i, og skal þá skrá skip á heirailisfangi þess, er þeir kjósa til þess.



6. gr.
Nú vill aðili láta skrá skip sitt, og skal hann  þá senda lögreglustjóra, 

þar sem skipi er ætlað heimilisfang, skriflega beiðni um  það. E f skip er þar  
ekki, þá skal senda beiðni til lögreglustjóra þar ,  sem skipið er.

Þessi skilriki skulu fylgja sk rán ingarbe iðn i:
1. Skipsmíðarskirteini, ásam t heimildarbrjefi eiganda eða eigenda, ef eiganda- 

skifti hafa orðið að skipi siðan það var smiðað. Vera skulu skjöl þessi i 
frumriti og eftirriti, og skal geyma eftirrit i skjalasafni lögreglustjóra.

2. Skýrsla aðilja um  ö n n u r  þau  atriði, er m eð þarf, svo að skip megi skrá- 
setja (sbr. 4. gr.).

3. Yfirlýsing eiganda eða eigenda (2. og 3. tölul. 1. gr.), að viðlögðum dreng- 
skap, um  það, að hanu  eða þeir sje í ra u n  rjettri eigandi eða eigendur 
skipsins, en ekki að eins í orði kveðnu, og ef eigandi er fjelag eða stofn- 
un  (4. tölul. 1. gr.), þá skal fylgja sam skonar  yfirlýsing stjórnenda allra 
um  það, að fullnægt sje skilyrðum  þeim, er í 4. tölul. 1. gr. segir. E nn-  
frem ur skal fylgja drengskaparheit  u m  það, að þjóðernis- og skráningar- 
skírteini skipsins skuli ekki verða notað til þess að útvega öðru  skipi rjettindi 
skipa, skrásettra hjer á landi, nje sam a skipi, ef það kem st i eign þess eða 
þeirra, sem ekki mega láta skrá  skip sin hjer. Yfirlýsingar þessar skal 
aunaðhvort  undirrita  í viðurvist lögreglustjóra þess, er skráningu annast, 
eða notarii publici.

F járm álaráðuney tinu  er heimilt að undanþiggja m enn  framlagningu 
þeirra skirteina, er  hjer segir, ef öflun þeirra er sjerstökum  erfiðleikum bundin , 
enda sje r je ttur aðilja til að láta skrá  skip sitt vafalaus og nauðsynlegar upp- 
lýsingar til þess að skráning megi fram  fara m eð öð ru m  hætti fengnar.

Nú þykir lögreglustjóra g ru n u r  leika á þvi, að aðili fullnægi i raun  
rjettri ekki skilyrðum  laga þessara til að láta skrá  h jer skip sitt, eða hann  eigi 
í rau n  rjettri ekki skip það, er hann  vill láta skrá  sem sina eign, og ber  lög- 
reglustjóra þá að láta fram  fara rannsókn  að hætti op inberra  m ála u m  öll
þau  atriði, er máli k u n n a  að skifta.

7. gr.
Nú telur lögreglustjóri, eftir a tv ikum  að undangenginni rannsókn  sam - 

kvæm t 6. gr., aðilja tvimælalaust fullnægja ö llum  lögm æltum  skilyrðum, og 
skal h an n  þá skrásetja skipið. A nnars kostar sendir lögreglustjóri f já rm álaráðu- 
neytinu skjöl þau, er i 6. gr. segir, ásam t rannsókn  sinni og greinargerð um  
málið. Gerir ráðuneytið  síðan annaðhvort,  að leggja fyrir lögreglustjóra að skrá 
skipið, rannsaka  málið betur eða neita skilm álalaust um  skráningu. Nú býður 
ráðuneytið rækilegri rannsókn, og skal lögreglustjóri þá senda þvi skjölin af
nýju, þegar rannsókn  er lokið, enda skal þá svo m eð fara sem fyrr segir.

8. gr.
Nú skrásetur lögreglustjóri skip, og skal h a n n  þá jafnskjótt sem þess 

er kostur senda fjárm álaráðuneytinu  öll þau skilriki, sem h o n u m  hafa í hendur



komið sam kvæ m t 6. og 7. gr., mælingu skips og aðra  fræðslu um  það, er hann  
m á i tje láta og máli skiflir. Skal ráðuneytið  athuga m ælinguna og rannsaka  
skilriki þau, sem send hafa verið. Ef þörf þykir, getur ráðuneytið  látið nýja 
m ælingu fram fara. Ráðuneytið getur og krafist nýrra  og frekari upplýsinga 
um  atriði, sem óljós þykja. Ef ráðuneytið  telur skip ranglega skráð, þá getur 
það fyrirskipað rannsókn  sam kvæ m t 6. gr. Að því b ú n u  sker ráðuneytið  úr 
því, svo sem í 7. gr. er mælt, hvort skráning skuli s tanda eða skip skuli aftur 
strika af skrá.

9. gr.
N ú vill aðili ekki una  við ú rsk u rð  fjárm álaráðuneytisins sam kvæ m t 7. 

og 8. gr., og getur h an n  þá lagt málið u n d ir  ú rlausn  dómstóla. F er  það mál 
að hætti op inberra  lögreglumála, bæði í hjeraði og í æðra dóm i, en leysa skal 
m eð dóm i ú r  því, hyort skrá  skuli skip aðilja eða ekki.

10. gr.
N ú telur fjárm álaráðuneytið  skip rjettilega skráð, og teku r það þá skipið 

á aðalskipaskrá. Ef skip er yfir 30 smálestir brutto , þá gefur ráðuneytið  út 
þjóðernis- og skráningarskírteini handa  skipinu í því formi, er ráðuneytið  ákveð- 
ur. E n  ef skip er m inna, þá gefur ráðuneytið  að eins ú t mælingarbrjef því til 
handa, nem a sigla eigi því til an n a ra  landa. F æ r það þá þjóðernisskírteini auk  
mælingarbrjefsins.

Rita skal m ælingarskirteini skips og alt það, er greina skal í skipaskrá 
sam kvæ m t 4. gr., á þjóðernisskírteini. Skirteini skal síðan, ásam t fylgiskjölum, 
þegar senda lögreglustjóra, og bókar  h an n  það, er m eð þarf, í skipaskrá, leið- 
rjettir smálestatal skips, ef þess gerist þörf, og ritar nafn skipstjóra, ásam t grein- 
argerð um  heiinild hans til þeirrar atvinnu, á þjóðernisskírteini og fær aðilja 
það síðan i hendur.

N ú er skip, þegar á að skrá  það, ekki i um dæ m i, þar sem þvi er 
ætlað beimilisfang (sbr. 1. málsgr. 6 gr.), og skal þá lögreglustjóri, er látið 
hefir af hendi þjóðernis- og skráningarskírteini, senda skjöl þau  öll, er skrán- 
ingu skipsins varða, til iögreglustjóra á heimilisfangi þess, og skai hann  siðan 
skrásetja skipið.

11. gr.
Á hvert skrásett skip skal m ark a  netto  smálestatal þess og skráningar- 

stafi á þ iljubitann við aðallestaropið að aftan, ef það m á verða, en ella ann- 
arstaðar, þ a r  sem þvi verður við kom ið og vel fer á þvi. Þegar merki þessi 
eru m eð öllu m áð af, þá verður skip ekki lengur viðurkent skrásett íslenskt skip.

Stöfum þeim, er skip fær á aðalskrá, m á  ekki breyta, m eðan  skráning 
stendur óhögguð. E ru  þeir skráningarstafir skips, enda skal m arka  þá á það.

Setja skal nafn skips og heimili aftan á skip, þar  sem vel ber á þvi, 
m eð greinilegu latnesku letri, Ijósleitu m eð dökkum  undirlit, eða dökku letri 
m eð ljósleitum undirlit. E f nafn skips er tvö orð eða fleiri, þá skal ávalt vera 
að minsta kosti eins bókstafs bil milli orðanna.



Ef skip siglir til annai a landa, þá skal setja nafn þess þ a r  að auki 
m eð sam a hætti á báðar skipshliðar, enda skal, svo fljótt sem un t er, m arka  
bæði að fram an og aftan á skip, hversu d júpt það ristir, öðrum  megin í desi- 
m etrum , en h inum  megin í enskum  fetum.

B annað er að leyna nafni skips eða heimili eða nem a brott, nem a það 
sje gert til að forða því u n dan  hættu  í ófriði. Ekki m á he ldur nefna skip 
öðru  nafni en það er skráð  undir. Og eigi m á  breyta nafni á skrásettu skipi, 
nem a eigandaskifti verði, enda sam þykki íjárm álaráðuneytið  breytinguna, og 
óbreyttir haldist skráningarstafir skipsins.

12. gr.
Nú er skip bygt erlendis fyrir aðilja, er h jer m á láta skrá  skip sitt, 

eða h an n  verður með öðrum  hætti eigandi að skipi erlendis, og m á þá ekki 
skrá  það á íslandi fyrr en það er kom ið í íslenskt sk rán ingarum dæ m i.

Þó skal viðskiftafulltrúum Islands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa 
ú t þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir i h endur  fengið skilriki 
þau , er i 6. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskirteini, þó 
ekki lengur en þar til skipið kem u r  fyrsta sinn á íslenska höfn, enda sje skir- 
teini skilað lögreglustjóra í því um dæ m i, og aldrei lengur en tvö ár, nem a 
sam þykki fjárm álaráðuneytis komi til.

Jafnskjótt sem viðskiftafulltrúi gefur ú t þjóðernisskírteini, sendir  hann  
f járm álaráðuneytinu  eftirrit af því.

í  þjóðernisskirteini til bráðabirgða skál greina:
1. Nafn skips og hverskonar skip það sje. '
2. H var og hvenæ r skip sje bygt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda 

sam kvæ m t kaupbrjefi eða öðru  heimildarskjali.
3. Nafn skipstjóra.
4. Svo nákvæ m ar upplýsingar sem fá m á um  smálestatal skips, lögun þess 

og lýsing.
5. Hversu lengi skirteinið skuli gilda.

N ú er skip, sem skrásetl er á íslandi, smiðað upp  erlendis, og er 
skipstjóra þá rjett að krefjast þess af næsta viðskiftafulltrúa Islands, að b an n  
fái h o n u m  í b en d u r  skirteini, er veiti honum  heimild til að nota þjóðernis- 
og skrásetningarskirteini sitt eftir sem áður, þangað til hann  k e m u r  i islenska 
höfn, þar  sem rannsaka  má, hvort  skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi 
ú t nýtt þjóðernisskírteini. Þó getur skirteini viðskiftafulltrúa ekki lengur gilt 
en tvö ár, nem a sjerstakt sam þykki fjárm álaráðuneytisins kom i til.

13. gr.
Þjóðernis- og skráningarskirteini skal ávalt fylgja skipi, enda skal 

sýna það við tollafgreiðslu skips og sam kvæ m t kröfu  yfirvalda og fyrirliða 
landvarnarsk ipa  eða viðskiftafulltrúa landsins erlendis. B annað  er að rita nokk- 
uð á skirteini eða breyta n o k k ru  í þvi, nem a lögreglustjóri, þar sem skip er 
skrásett, geri það, eða viðskiftafulltrúi landsins erlendis.



14. gr.
Nýtt þjóðernisskírteini skal gefa ú t í stað eldra, ef þess er krafist, enda 

sje eldra skirteini skilað aftur um  leið:
1. E f  nafni skips er breytt.
2. E f  viðskiftafulltrúi befir gefið ú t  þjóðernisskirteini til bráðabirgða. Rann- 

saka skal þá  eftir þörfum  öll atriði, er  skráningu varða, svo sem í 6. sbr.
7. gr. segir.

3. Ef þjóðernisskirteini glatasi. N ú glatast skírteini erlendis, og gefur þá við- 
skiftafulltrúi landsins þar  út þjóðernisskírteini til bráðabirgða (sbr. 12. gr.), 
og skal þar  frá þvi skýrt, hvers vegna skirteinið sje útgefið. Skal sá, er 
b iður um  skirteinið, gefa skýrslu u m  það, hvernig það hefir glatasl.

4. E f skrásettu  skipi er breylt svo, að það svara r  ekki lengur til þess, er i 
þjóðernisskírteini þess s tendur um  það, hverskonar skip það sje, smálesta- 
tal þess eða lýsing að öðru  s tendur  ekki heim a, þá skal skrá  skip af nýju, 
nem a ha llkvæ m ara  þyki að skrá  brey tingarnar  á skírteinið. E f  breyting er 
skráð  á skírteini, sendir lögreglustjóri fjárm álaráðuneyti þegar skýrslu 
u m  það.

5. E f  aðili fer annars  fram  á að fá nýtt skirteini.
6. E f  skrásett skip tekur heimilisfang í öðru  sk rán ingarum dæ m i. Aðili 

skýrir  þá lögreglustjóra, þar  sem  skip var skráð, frá ósk sinni um  flutn- 
inginn, en h a n n  sendir lögreglustjóra á h inu nýja heimili skipsins skjölin, 
og ve rður skipið svo skrásett af  nýju.

15. gr.
E f eigandaskifti verða að skipi eða skipshluta, enda glati skip ekki fyrir 

það rjetti til að sigla und ir  íslenskum fána, eða skipstjóraskifti verða, eða ef 
breyting ve rður á e inhverjum  þeirra atriða, sem skrásett  eru  sam kvæ m t 4. gr., 
þá  ber eiganda eða eigendum, og ef eigandaskifti hafa orðið, bæði fyrveranda 
og núveranda  eiganda, að skýra lögreglustjóra, þar  sem  skip er skráð, frá því 
innan  4 vikna, ásam t sö n n u n u m  fyrir heimild sinni og þeim öðrum  skilrikj- 
um, sem nauðsyn  er á, svo að skráin  verði leiðrjett sam kvæ m t því.

Skal svo skrá breytingarnar á þjóðernis- og skráningarsktrteini skips- 
ins, nem a út verði gefið nýtt skírteiní.

N ú  verða slikar breytingar, sem hjer segir, erlendis, og skal þá næsti 
viðskiftafulltrúi landsins rita þæ r á skírteinið og senda f járm álaráðuneytinu  
þegar skýrslu um  þær.

Rjett er, að rannsókn  sam kvæ m t 6. nbr. 7. gr. fari fram um  öll þau 
atriði, er eigandaskifti eftir þessari grein varða.

16. gr.
Strika skal skip af skrá og skila skal lögreglustjóra þegar þjóðernis- 

skírteini skips, ef þess er kostur, ásam t skriflegri skýrsLu um  atburði:
1. E f skip ferst, er höggið upp  eða er ónýtt m eð öð ru m  bætti. N ú  fer svo 

um  skip erlendis, og skal þá skila viðskiftafulltrúa ís lands þ a r  þjóðernis-



skirteini þess, en hann  sendir  það siðan f járm álaróðuneytinu ásam t skýrslu 
um  atburði.

2. E f skip eða skipshluti verður eign m anns, fjelags eða s tofnunar og fyrir- 
gerir þess vegna rjetti til að nota  islenskan fána. E r  þá eiganda eða eig- 
endum  skylt, m eð sam a hætti sem i 15. gr. segir, að skýra lögreglustjóra 
frá breytingunni in n an  4 vikna frá þvi er  h ú n  varð. E f  eigandaskifti verða 
erlendis, ber  skipstjóra eða eiganda að skýra næsta viðskiftafulltrua íslands 
frá þeim og skila h o n u m  skírteininu og öð ru m  skjölum skipsins, enda 
skal h an n  senda fjárm álaráðuneytinu  þau  svo fljótt sem þess er kostur. 
Þar, sem enginn viðskiftafulltrúi e r  fyrir hönd  Islands, skal skipstjóri eða 
eigandi skips útvega vottorð em bæ ttism anns, er löggildur sje að þarlands- 
lögum til þess að láta slik vottorð a f  hendi, um  breytinguna, og senda 
skjölin siðan fjárm álaráðuneytinu . N ú  verða eigandaskifti að skipi eða 
skipshluta  vegna skifta á búi eða uppboðssölu, og skal þá skiftaráðandi 
eða uppboðsbaldari,  og ef breytingin varð erlendis, viðskiftafulltrúi lands- 
ins þar, gera það, sem m eð þarf.

3. E f skip er dæ m t óbætandi erlendis, þá skal enn  svo raeð fara sem áður 
er sagt.

Nú er þjóðernisskirteini ekki skilað og skip er enn  til, og skal þá 
ógilda skírteini m eð auglýsingu í Lögbirtingablaðinu.

17. gr.
Lögreglustjóri skýrir f já rm álaráðuneytinu  jafnskjótt sem un t er frá 

hverri þeirri breytingu, sem í 15. og 16. gr. segir.
N ú  verður ágreiningur um  rjett aðilja til að hafa skip áfram skrásett 

á Islandi eða g ru n u r  k e m u r  upp  um  það, að sá r je t tu r  sje g lataður eða bafi 
aldrei verið til, nem a í orði kveðnu, og skal þá lögreglustjóri skýra fjármála- 
ráðuneytinu  frá því svo fljótt sem auðið  er, enda fer um  rannsókn  þess máls 
og ú rsku rð  eins og i 6., 7. og 9. gr. segir.

18. gr.
Ef eigandi æskir þess og sjerstök ástæða er til þess, þá getur fjármála- 

ráðuneytið  veitt skipi, sem heima á hjer á landi, le iðarbrjef til þess að fara 
hjer hafna á milli áðu r  en það sje skrásett, enda hefir slikt leiðarbrjef sam a 
gildi hjer við land  sem þjóðernis- og skrásetningarskirteini.

E n n frem u r er f járm álaráðuneytinu  rjett að veita skipi, ef nauðsyn  ber 
til að það fari þegar til útlanda, þjóðernisskírteini til bráðabirgða til siglinga 
þangað, enda hafi ráðuneytið  fengið í h e n d u r  skráningarskjöl skips, en þó 
brestur eitthvað á til þess, að skráning megi þegar fram  fara. I bráðabirgða- 
skírteini skal greina öll þau atriði, sem í 12. gr. 1.—5. tðlul. getur. Bráðabirgða- 
skirteinið gildir ekki lengur en 2 ár, en þó getur ráðuneytið  lengt frestinn, ef 
s jerstakar ástæ ður ham la  skráningu skipsins. Um leið og skip fær bráðabirgða- 
skírteini, skal m ark a  á það smálestatal og skrásetningarstafi eftir 11. gr.



19. gr.
Lögreglustjóra er skylt að láta í tje, gegn 5 k róna  endurgjaldi fyrir 

hvert skip, ágrip ú r  skipaskrá. F járm álaráðuney tið  læ tur og í tje, m eð söm u 
skilyrðum , staðfesl eftirrit af þjóðernis- og skrásetn ingarskírte inum  og mæl- 
ingarbrjefum. Greina skal á eftirriti, hvers vegna það var af hendi látið.

20. gr.
Það varðar  sektum, 100—200 kr. á hverja bru tto  smálest skips:

1. E f aðili, eða u m boðsm aður  hans, útvegar skrán ingu  á skipi eða þjóðernis- 
og skrásetningarskírteini m eð vísvitandi röngum  skýrslum , enda þótt hann  
bresti skilyrði 1. gr. laga þessara til þess að láta sk rá  skipið hjer.

2. E f  aðili, eða um b o ð sm að u r hans, leynir eða vanræ kir  að skýra frá breyt- 
ingum  þeim á högum  sínum  eða sameigenda sinna, er  valda missi þeirra 
skilyrða, er i 1. gr. segir. -

3. E f aðili, sem fengið hefir skip skráð m eð þeim hætti, sem í 1. tölul. segir, 
áðu r  en lög þessi öðlast gildi, he ldur áfram  að hafa það á skrá  hjer eftir 
að lögin eru kom in  til fram kvæ m dar.

Nú hefir aðili, eða u m boðsm aður hans, framið annað  refsivert athæfi til 
þess að kom a fram bro tum  þeim, er í 1,—3. tölul. gre inar þessarar segir, svo 
sem skjalafals, og skal hann  þá jafn fram t sæta lögmæltri refsingu fyrir það athæíi.

21. gr.
Það varðar 50—100 kr. sektum  á hverja bru tto  smálest skips, ef aðili, 

eða u m boðsm aður hans, f rem ur nokkra  þá athöfn, er m iðar til að kom a í 
f ram kvæ m d þeim verknaði, er i 1. tölul. 20. gr. segir, en það tekst ekki.

Ákvæði siðustu málsgr. 20. gr. eiga og hjer við.

22. gr.
Skip, ásam t veiðarfærum  og afla, ef því er að skifta, er að veði til 

tryggingar sektum  og málskostnaði vegna brota eftir 20. og 21. gr., enda m á 
kyrsetja veðið og selja síðan, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar hvorstveggja.

23. gr.
Ef aðili útvegar sjer annars  eða læ tur útvega sjer ranglega skráningu 

á skipi sínu, þjóðernis- og skráningarskírteini eða leiðarbrjef (18. gr.), vanrækir 
skyldur s inar sam kvæ m t 2., 11., 12., 13., 14., 15. eða 16. gr. laga þessara eða 
b rý tu r  þær með öðrum  hætti, eða b rý tu r  fyrirmæli i reglugerð, er stjórnarvöld 
setja sam kvæ m t lögum þessum, þá varðar það sektum , alt að 2000 kr., enda 
liggi ekki þyngri refsing við sam kvæ m t öð ru m  lögum.

24. gr.
Taka m á sektir eftir lögum þessum  fjárnám i í búi h inna  seku, enda



ábyrgist eigandi skips eða eigendur, ef fleiri eiga skip en einn, allir fyrir einn 
og einn fyrir alla greiðslu sekta. Sam a er um  s t jó rn en d u r  fjelaga og stofnana

25. gr. *
F já rm álaráðuney tið  setur reglur um  fram kvæ m d iaga þessara, að því

leyti sem þess verður þörf  og innan  þeirra takm arka , sem i þeim eru settar.
26. gr.

Mál vegna brota á lögum þessum og reglum, settum  sam kvæ m t 25. 
gr., skulu sæta meðferð a lm ennra  lögreglumála.

Sektir fyrir b ro t á lögum þessum og reglum þeim, er i 25. gr. segir, 
skulu  renna  í rikissjóð.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jú li  1925, og eru þá jafnfram t ú r  gildi num in  

lög nr. 70, 28. nóv. 1919, um  skrásetning skipa.


