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331. Frumvarp

til laga nm skipströnd og vogrek.
(G ftir 2. um r. í Ed.).

I. kafli.
Uin skipstrðnd.

1. gr.
Hver, sem þess verður var, að hafskip sje i hæ ttu statt við land eða
strandað, eða að góss ú r því reki á land, er skyldur að gera alt, sem í hans valdi
stendur, til þess að bjarga m önnum og góssi, enda skal hann tafarlaust skýra
hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldára er að ná til hans, frá atburðum með
firðskeyti eða sim tali, ef þess er kostur, en ella með skyndiboða. H reppstjóri
skal með sam a hæ tti skýra lögreglustjóra frá skipreika. E n lögreglustjóri skýrir
siðan dóm sm álaráðuneytinu frá því, hvernig kom ið er, með firðskeyti, ef þess er
kostnr, en ella með næstu póstferð. D óm sm álaráðuueytið skal svo, jafnskjótt sem
nnt er, tilkynna skipreikann fyrirsvarsm anni þess rikis, sem skip er frá.
2. gr.
Hreppstjóri, eða lögreglustjóri, ef hann er fyrr á strandstað kom inn, skal
svo fljótt sem unt er fá ú r þvi skorið, h v o it skip skuli talið strandað. En þá er
skip talið strandað eftir lógum þessum , ef það er rekið upp eða fast orðið við
land, enda verði því ekki bjargað á sjó út og gert haffært áður en hæ tta sje á
þvi, að það farist að m iklu leyti eða öllu. Fela skal skipstjóra og 2 valinkunnum m önnum að m eta þetta að viðlögðum drengskap. Afl atkvæ ða þeirra ræður,
og er úrskurður þeirra fullnaðarúrskurður.
3. gr.
H reppstjóri skal annast björgun og aðhlynningu m anna, varðveislu skips
og björgun góss og varðveislu, þ ar til lögreglustjóri skipar fyrir um þ au efni (sbr.
þó 4. og 5. gr. og fyrstu m álsgrein 7. gr.). En gæta skal hreppstjóri þess, að
ekkert það verði gert, er tálm a kunni sfðar rannsókn nokkurra þeirra atriða, er
strandið varða.
4. gr.
Nú neitar skipstjóri eða an n ar viðstaddur fyrirsvarsm aður skips þvi skriflega, að góssi verði bjargað eða að ráðstafanir til björgunar verði gerðar, þar til
lögreglustjóri kem ur, og hlutast hreppstjóri þá ekki um björgun góss eða skips.
5. gr.
D óm sm álaráðuneytið lætur gera eyðublöð með spurningum á islensku,
dönsku, ensku, þýsku og frönsku um skip og skipstjóra, ferð þess, hvernig slysið

vildi til, hvaða ráðstafana óskað sje af hálfu stjórnvalda nm björgun og m eðferð skipsm anira, og fá lögreglustjórum og hreppstjórum eyðublöð þessi. Skal
hreppstjóri leggja eyðublað fyrir skipstjóra eða þann, sem í stað hans kem ur,
jafnskjótt sem því verður við kom ið, enda skal skipstjóii skrá svar sitt skýrt og
greinilega við hverri spurningu. Nú verður brestur á þessu, og skal þá líta svo á,
sem skipstjóri óski ekki aðstoðar islenskra stjórnvalda.
Pegar er því verður við kom ið, skal hjeraðsdóm ari láta skipstjóra staðfesta á ð u r nefnda skýrslu sina fyrir dóm i, svo og halda sjóferðapróf með þeim
hætti, er i sjódómslögum segir, og eftir því, sem við á. Sjóferðapróf og staðfesting
skýrslu þarf þó ekki að fara fram , ef fyrirsvarsm aður þess ríkis, sem skip er
frá, telur þess ekki þörf, nem a m anntjón hafi orðið eða slys á m önnum .
6. gr.
Lögreglustjóri skal, svo fljótt sem kostur er á og eftir þörfum , skípa
fyrir um björgun og nieðferð skipbrotsm anna. Et hann fer ekki sjálfur á vettvang, þá felur han n hreppstjóra eða öðrum um boðsm anni sínum fram kvæm dir.
7. gr.
Nú vill skipstjóri eða sá, er i hans stað kem ur, eða um boðsm aður útgerðar eða vátryggjanda, annast sjálfur björgun á skipi eða góssi frá öndverðu,
og er honum það þá rjett, en ekki er björgunarsam ningur þó bindandi, nem a
sam þykki lögregfustjóra eða viðkom andi ræ ðism anns komi til, enda sje sett, að
áliti lögreglustjóra, full trygging af hálfu skips eða góss fyrir efndum samningsins.
Rjett er eiganda eða vátryggjanda strandaðs skips eða góss að taka i sinar hendur bjórgun og meðferð á skipi og góssi hve næ r sem er, enda setji þ rir
fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu alls áfallins kostnaðar og þess kostnaðar, er
siðar kann löglega að falla, þar með kostnaður við heim sending strandm anna.
Um björgunarsam ninga fer sam kvæ m t 1. málsgr.
Hvarvetna þess er aðili tekur björgun skips eða góss í sinar hendur, eru
islensk stjórnvöld við h an a skilin.
8. gr.
Nú er ekki svo ástatt sem i 1. m álsgr. 7. gr. segir, og m á þá hreppstjóri
eða lögreglustjóri ekki fresta björgun, þó að ósam ið sje uni bjarglaun. Kveður
lögreglustjóri þá á um það, hversu þeim skuli greiða, er að biörgun starfa. Bjarglaun skal annaðhvort m iða við þann tím a, sem hver hefir unnið, enda komi þá
til greina atvik öll, eða við verðmæti þess, sem bjargað er, enda sjeu þau þá að
jafnaði þriðjungur veiðs hins bjargaða, að frádregnum sólukostnaði.
9. gr.
Lögreglustjóri eða sá, er í stað b ans stýrir björgun, skal sjá um það, að
alt, sem gert verður til að bjarga m önnum , skipi eða góssi, verði unnið svo fljótt
og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næ st m annbjórg, bjarga skipsskjólum .
E f liklegt þykir, að skipi verði af grunni kom ið og að það verði gert haffært,

þ i skal kosta kapps utn, að svo megi verða. Af góssi skal björgun á þvi, sem
verðm ætast er, ganga fyrir svo sem nnt er.
Rjett er aðilja eða um boðsm anni hans að vera við björgnn.
10. gr.
Skylt er öllnm verkfærum alþýðnm önnum sjálfnm sjer ráðandi að vinna
að björgnn og varðveislu bjargaðra m nna, er lögreglustjóri eða um boðsm aður
hans kveður þá til þess. Með sam a hætli er m anni skylt að lána heim am enn
sfna, bát sinn, hesta eða áhöld til björgnnar eða flutnings bjargaðra m nna á
geymslustað. E nnfrem ur er m önnum skylt að lána bús sin til geymslu bjargaðra
m una, ef þeir mega án þeirra vera og þan spillast ekki verulega fyrir slika notknn. E f bjargað góss verðnr ekki geymt á fulltryggan hátt, þá skal setja um það
vörð. E ndurgjald fyrir lán hesta, skipa og áhalda, svo og kaup varðm anna, ákveður lögreglustjóri.
Ef strandm nnir hverfa eða fara forgörðum af m annavöldnm , skal hreppstjóri eða sá annar, er með um boð lögreglustjóra fer, skýra honum tafarlaust frá
þvi, enda skal lögreglustjóri rannsaka m álið jafnskjótt sem unt er.
11. gr.
Ef skipbrotsm enn geta ekki sjálfir útvegað sjer húsnæði, m at og aðrar
nanðsynjar, þar á m eðal aðhjúkrun á sjúkum m önnnm , þá skal lögreglustjóri
eða um boðsm aður hans hlutast til um það, að bæ tt verði úr nauðsyn þeirra við
sanngjörnu endurgjaldi, sem lögreglustjóri ákveður. Með sam a hæ tti skal sjá um
greftrun dáinna skipverja, enda skal gera hana með fullri sparsem i, ef greiða
skal af strandinu.
Skylt er að veita skipbrotsm önnum húsaskjól og aðhlynningu eftir megni
og að þvi leyti sem ekki fer i bága við sóttvarnarráðstafanir.
Lögreglustjóri skal sjá um það, að skipbrotsm önnum verði veittur nauðsynlegur fararbeini þegar er þeir mega frá strandi hverfa.
Nú tekur um boðsm aður þess rikis, er skip er frá, að sjer m álefni þau,
er í grein þessari segir, og ern þá islensk stjórnvöld frá þeim tim a við þau skilin.
12. gr.
H reppstjóri heldur dagbók nm strand hvert. Þar skal han n skrá nafn
skips og heim ilisfang og útgerð, hvar, hvernig og hvenæ r slys hafi að borið,
hvenær (dag og klukkustund) han n hafi orðið þess var, hver eða hverjir þ ar hafi
fyrst að komið, hver hafi fært honum fregn um atburði, hvenæ r hann sjálfur
hafi á vettvang kom ið og hvernig hafi þá verið þar um horfs, hvar skip og góss
var og hvernig það bafi þá verið farið, hvort skipstjóri og skipverjar hafi þar
þá verið, hvernig þeir hafi bjargast og hvernig ástatt sje um þá, hvort nokkur
hafi farist eða slasast, hverjir hafi komið þeim til hjálpar, hvort hann hafi latið
meta, hvort skip skyldi talið strandað, hverjir hafi gert það og hver niðurstaðan
hafi oiðið; hvaða ráðstafanir hann hafi gert til björgunar og aðhlynningar m anna
og til björgunar og varðveislu góss, bæði áður en og eftir að hann fjekk fyrirskipanir lögreglustjóra, hverju bjargað hafi verið, enda sje gerð svo nákvæm skrá

□m það sem nnt er. Þ á skal i dagbók skrá, ef skipstjóri afsalar sjer afskiftnm
hreppstjóra af björgun, hvort han n hafi gefið skýrsln sam kvæ m t 5. gr., avo og
hvað annað, er strandið varðar og hreppstjóri skal annast. E ftirrit ú r dagbók
sendir hreppstjóri lögreglustjóra ásam t öðrnm strandskjölnm .
Lögreglnstjóri löggildir stranddagbók hreppstjóra. H ana skal og gegnnm draga og tölusetja. Ríkissjóðnr kostar hana.
Hverju sinni er bóknn er lokið, rita r hreppstjóri nafn sitt n ndir hana,
ásam t skipstjóra eða þeim, er i stað hans kem nr, ef hægt er að gera honum bókunina skiljanlega, og 2 öðrnm valinkunnnm m önnum , eftir að bókun hefir verið
lesin upp fyrir þeim. T úlk skal hafa, ef hans er kostur og þörf.
Lögreglnstjóri skráir i lögreglubók eða sjerstaka strandbók það, er hann
gerir og strand eða strandm enn varðar, að nndantekinni skýrslu um stranduppboð.
13. gr.
Peim, sem björgnn stýrir eða annast gæslu á strandgóssi, er rjett að visa
b nrt öllum þeim m önnnm , sem engan þátt taka þ a r i og ern að öðrn leyti óviðriðnir strandið. Svo skal og visa brott þeim bjargendum eða flntningsm önnum
strandgóss, er gera sig óhæfa til starfsins vegna óreglu, ótrúm ensku eða óspekta.
Taka m á þá fasta, er ekki fara fúslega. Lögreglustjóri sker ú r ágreiniugi út af
fram kvæ m dum við björgnn eða varðveislu strandgóss, og skal han n siðar bóka
úrsknrði þá, er h an n hefir kveðið npp munnlega.
14. gr.
Lögreglnsijóri skal
sjá um , að m atvæli þau eða drykkjarföng, sem
skem st hafa við strand og ef til vill eru skaðvæn heilsu m anna, verði rannsökuð
af hjeraðslæ kni, eða, ef ekki næst til hans, af tveim ur m önnum , sem vit hafi á
þvi. Skulu þeir segja til um það, hvort nota megi vörnrnar og hvernig, án þess
að tjón
hljótist af, og skal þá selja þæ r með þvi skilorði, er þeir setja. Nú reynast vörur svo spiltar, að hætta er talin af notkun þeirra, og skal þá ónýta þær,
og hafi lögreglustjóri eða hreppstjóri um sjón með þvi.
15. gr.
Nú strandar skip, sem ekki hefir fengið heilbrigðisvottorð hjer á landi,
eftir að það slðast fór frá útlendri höfn, eða siðast hafði m ök við skip á hafi
úti, og skal þá, að svo m ikiu leyti sem frekast er unt, fara með skipið og skipshöfnina eftir fyrirm ælnm gildandi sóttvarnarlaga.
16. gr.
Nú er tollvörnm eða bannvörum bjargað, og skal þá lögreglnstjóri eða
hreppstjóri sjá um , að farið verði með þæ r lögum sam kvæ m t.
17. gr.
Strandað skip eða það ú r þvi, sem bjargast hefir, svo og bjargað strandgóss, skal selja á opinbern uppboði, nem a aðiljar sam þykki annarskonar söln. Pá
skal selja, er hallkvæ m ast m á telja, enda skal gæta þess, að draga ekki söln

á m uDum , er ekki þola geymslu eða falla m undu annars i verði fyrir geymslu,
eða hún yrði svo dýr, að hún svaraði ekki kostnaði.
Lögreglustjóri skal, eða hreppstjóri í um boði hans, gera allar þæ r ráðstafanir, sem þörf er á vegna uppboðs. Uppboð skal b irta þeim , er i grend búa,
og ef m ikið er til sölu, þá einnig i nágrannasveitum . Lögreglustjóri kveður á um
uppboðsskilm ála. Þ ar skal meðal annars vera svo mælt, að skip eða skipsleifar,
sem ekki eru fluttar b urt ú r fjöru eða flæðarm áli innan 2 ára frá skipstrandi
talið, verði eign rikissjóðs eða fjörueiganda sam kvæ m t 29. gr. laga þessara. Gjaldfrestur m á ekki skem m ri vera en 14 dagar, en innheim tnm aður uppboðsandvirðis
ræ ður þvi, hverjum gjaldfrestur verðnr veittur. Rjett er að uppboðshaldari annist
innheim tu, en eigi mega innheim tulaun fara fram ú r 6 af hundraði, og háifu
minni skulu þau vera, ef greitt er við ham arshögg.
Lögreglustjóri leitar álits aðilja eða um boðsm anns hans um uppboð, ef
þess er kostur án verulegs kostnaðar eða tafar, enda m etur lögreglustjóri það.
18. gr.
Jafnskjótt sem sölu strandgóss er lokið og kostnaður af strandi allur,
þar á meðal kostnaður af flutningi skipbrotsm anna til bu rtfararh afn ar hjeðan af
landi, er fenginn, sem ur lögreglustjóri reikning um strandið. Sendir h an n dóm sm álaráðuneytinu reikninginn tviritaðan ásam t fylgiskjölum, þ ar á meðal dagbókareftirriti hreppstjóra, eftirriti ú r lögreglubók eða strandbók og uppboðshók, skipskjölum , sjóferðaprófi o. s. frv., til endurskoðunar og úrsk u ró ar í öllum atriðum . Þegar dóm sm álaráðuneytið hefir úrskurðað reikninginn, sendir það h an n fyrirsvarsm anni viðkom andi rikis, ef það hefir bjer um boðsm ann sinn, en ella til
annara rjeltra aðilja.
U ppboðsandvirði strandgóss, sem afgangs kann að verða kostnaði öllum
af strandinu, sendir lögreglustjóri dóm sm álaráðuneytinu jafnskjótt sem honum
hefir venð tilkynt, að reikningur væri ú rsk u rð að u r og gjaldfrestur liðinn. Dómsm álaráðuneytið sendir fjeð siðan fyrirsvarsm anni viðkom andi ríkis eða öðrum
aðiljum.
19. gr.
Lögreglustjóri eða uraboðsm aður hans eða hreppstjóri skulu fá 10 krónur
í fæðispeninga dag bvern, er þeir þurfa að vera að heim an vegna strands, og að
auki ferðakostnað eftir reikningi. Þá daga, er hreppstjóri heldur nppboð á strandgóssi, fær hann lögmælt sölulaun i stað fæðispeninga.
F yrir sjóferðapróf skal gjalda hjeraðsdóm ara 12 krénur.
20. gr.
Skip og góss, annað en venjulegur farangur skipverja, er, þ ar til það er
selt að tilhlotun lögreglnstjóra, og siðan andvirði þess, að veði fram ar öllnm
öðrum höftum , er á þvi kynnu að hvila, til tryggingar öllum þeim kostnaði, er
af strandi leiðir og áfalKnn er fyrir ráðstafanir stjórnvalda eða einstakra m anna,
er þeir hafa gert af nauðsyn áður en stjórnvöld kom u til, svo sem björgunarlaunum , hýsingu, flutningi og heim sendingu skipverja, varðveislu góss, ferðakostn-

aði og dagpeningam , gjöldum fyrir rjettargerðir, eftirrit, sendiferðir, sim skeyti
o. s. frv.
E f andvirði strandgóss h rekknr ekki fyrir öllum strandkostnaði, og fyrirsvarsm aður viðkom andi rikis greiðir hann ekki þegar, þá m á eftir ósk lögreglnstjóra greiða úr rikissjóði það, sem á vantar, gegn endurgjaldi frá rjettnm aðiljum .
21. gr.
Nú strandar íslenskt skip hjer við land, og taka þá ákvæðin hjer að
fram an ekki til þess, nem a fyrirm æli 1., 3., 6., 9., 10. og 11. gr. um björgun á
m önnum og góssi og tilkynningar til hreppstjóra og lögreglustjóra og 14., 15.
og 16. gr., svo og 20. gr., að þvi leyti sem ráðstafanir íslenskra stjórnvalda
vegna strandsins hafa haft kostnað í för með sjer.

II. kafli.
Um vogrek.

22. gr.
Það er vogrek, er m annlaust skip rekur á land eða skipshluta eða aðra m uni,
sem svo eru m erktir eða svo er annars farið um , að ætla má eignarrjetti undirorpna.
23. gr.
Ábúandi eða notandi lands skal vogrekum bjarga og veita þeim vörð.
E f enginn er ábúandi eða notandi, þá skal landeigandi bjarga vogrekum og geyma
þeirra. T ilbynna skal hreppstjóra eða lögreglustjóra vogrek, enda skulu þeir
hlutast til um björgun vogreks, ef þess gerist þörf, og varðveislu. E f lögreglustjóri hefír ekki sjálfur skoðað vogrek, þá ber hreppstjóra að láta honum i tje,
jafnskjótt sem verða m á, glöggva lýsing á því og áætlun um verðm æti þess.
24. gr.
Nú sannar m aður ótvirætt heim ild sína til vogreks, áður en það er augiýst, og m á þá selja honum það f hendur. Annars kostar skal.vogrek auglýsa
með þeim hætti, er hjer skal sagt verða:
E f ætla má eftir fram kom num upplýsingum , að vogrek nemi ekki yfir
200 kr., þá auglýsir lögreglustjóri það með þeim bætti, er hann telur best fallinn
til þess að kom ast fyrir það, hver eigandi sje. E f telja m á vogrek m eira virði,
þá auglýsir lögreglustjóri það einu sinni i Lögbirtingablaði, enda sendir dóm sm álaráðuneytið fyrirsvarsm önuum annara rikja hjer á landi eintak af auglýsingunni. í auglýsingu skál lýsa vogreki eftir föngum og skora á tilkallsm enn að gefa sig fram innan 6 m ánaða frá birtingu auglýsingar og sanna lögreglustjóra heim ildir sfnar, þvi að annars kostar verði vogrek eða andviiði þess
eign rikissjóðs eða fjörueiganda. Áður en liðnir eru 6 m ánuðir m á engum tilkallsm anni selja vogrek f hendur, nema hann setji fulla trygging fyrir því, að
hanu skili vogreki aftur eða andvirði þess, ef a n n a r skyldi kom a áðnr frestur
sje liðinn með ríkari gögn fyrir tilkalli sinu,

25. gr.
Nú sannar m aðnr beim ildir sinar að vogreki áðnr lögm æ ltnr frestnr sje
á enda, og skal þá selja honnm það i hen d n r eða andvirði þess. Annars kostar
verðnr vogrek eða andvirði þess eign rikissjóðs, ef það eða andvirði þess nem nr
500 kr. eða m eira, eftir að allnr kostnaðnr er greiddnr, en ella Qörneiganda.
T ilkallsm aðnr, er gefur sig fram áður en frestur er liðinn, getnr borið
kröfn sina undir dóm stóla, ef lögreglnstjóri vill ekki taba hana að öiln til greina.
E f fleiri en einn gera tilball til vogreks, m á engnm þeirra selja i bendur fyr en
ú r því er skorið með fnllnaðardóm i, hver skuli fá vogrek eða andvirði þess.
Nú ber m aðnr upp kröfu sina eftir að lögm æ ltur frestnr er liðinn, og á
hann þess m áis aldrei uppreist, nem a hann sanni fyrir dóm i, að ólöglega hafi
með m áiið verið farið af hálfn stjórnvalda.
Mál sam kvæ m t 2. og 3. m álsgr. skal höfða á hen d u r lögreglnstjóra á
varnarþingi hans, enda sje honnm stefna hirt áðnr en liðnir ern 6 m ánnðir frá
þvl, er h an n synjaði kröfu stefnanda.
Nú þykir tvim ælis orka um verðm æti vogreks, og skuln þá 2 dóm kvaddir m enn m eta það.
26. gr.
Vogrek sjálft, m eðan það er óselt, en andvirði þess, eftir að það hefir
verið selt, er að veði til tryggingar öilum kostnaði af ráðstöfnnnm þeim, sem
löglega ern gerðar til að bjarga þvi, varðveita það og auglýsa, og gengnr veð það
fyrir óllnm höftum , er vera kynnu á vogreki, enda skal jafnan greiða allan þann
kostnað áður en vogrek eða andvirði þess sje nokkrnm til eignar fengið.
Lögreglustjóri ú rsk u rð a r þann kostnað, sem hjer segir, en bera m á úrsknrð hans undir dóm sm álaráðuneytið á ð u r en 3 m ánnðir sjeu liðnir frá dagsetningu úrsk n rð ar lögreglnstjóra.
27. gr.
Nú er skip eða skipsflak, sem er vogrek, selt á opinbern uppboði, og
skal þá setja i uppboðssbilm ála siikt ákvæði, sem i 17. gr. segir nm brotthöfn
skips af fjöru, og láta sam a varða, ef af er brugðið.

III. kafli.
Alm enn á k v s ð l.

28. gr.
Nú liggur skip eða skipsflak, þar á meðal vogrek, sem eigandi hefir leitt
sig að, óhirt á fjörn 2 á r eða lengur frá þvi að eigandinn ieiddi sig að þvf, ef
svo hefir verið, og skal lögreglnstjóri þá anglýsa, eftir beiðni þeirra, er eignast
m nndu skip eða skipsflak eftir 25. gr., ef það væri vogrek, i Lögbirtingablaði,
að skip eða skipsflak verði fengið þeim i hendnr til eignar sam kvæ m t þessari
grein, nem a skip eða skipsflak hafl yerið fekið út áðnr en 9 m ánnðir sjen liðnir

frá birtingu auglýsingar. E f það hefír ekki verið gert innan þessa tím a, þá verðu r skip eða skipsflak eign ríkissjóðs eða íjörue'ganda með þeim hætti, sem í 25.
gr. segir.
29. gr.
Nú hefir skip eða skipsflak legið óselt á strandstað eitt ár, og getur lögreglustjóri þá látið selja það ásam t því, er því fylgir, á opinbern oppboði, ef óráðlegt þykir vegna bagsm una alm ennings, að dóm i dóm sm álaráðherra, að láta
það vera lengur óselt. í uppboðsskilm álum skal kveða svo á, að skip eða skipsleifar, sem ekki veiði flutt h urt úr fjöru innan tveggja ára frá því, er strandið
varð, sknli verða eign rikissjóðs eða fjörueiganda sam kvæ m t 25. gr. Uppboð skal
jafnan tilkynna þeim, er hafa sjerstaklega hagsm una að gæta, ef beim ilisfang
þeirra er knnnngt, en annars kostar fyrirsvarsm anni þess ríkis, er skip var frá.
U ppboðsandvirði, að frádregnnm kostnaði, skal svo greiða sam kvæ m t 2. m álsgr.
18. gr.
Nú hefur aðili björgnn eða teknr að vinna ú r skipi áður en á r er liðið
frá strandinu, og skal dóm sm álaráðherra þá veita honnm hæfilegan frest til að
halda þeim athöfnnm áfram , nns 2 ár eru liðin frá þeim atburði, eða alt að 3
árum , ef björgun er sjerstökum erfiðleikum bundin. Sömu fresti skal og veita
uppboðskaupanda, sbr. 17. og 27. gr. og fyrri m álsgr. þessarar greinar, ef eins
er ástatt.
30. gr.
A tvinnum álaráðherra getur látið gera skip eða skipsflak óskaðvæ nt þegar
eftir strand eða skipbrot, ef óhjákvæmileg nauðsyn þykir vegna hæ ttu eða tálm a,
er af þvl stafi. E f skip eða skipsflak verður annars til tálm a eða hæ ttu, þá skal
vitam álastjórnin auðkenna staðinn, og jafnfram t setja þeim, er skip eða skipsflak
á, með auglýsingu i Lögbirtingablaði, hæfilegan frest til að hirða það. Að þeim
fresti liðnnm getur atvinnum álaráðherra látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt.
Ekki á sá, sem rjett á yfir skipi eða skipsflaki, kröfu til bóta, þó að eign hans
sje spilt fyrir þæ r ráðstafanir, sem i þessari grein segir.
Til tryggingar kostnaði af ráðstöfunuiu sam kvæ m t þessari grein er skip
eða skipsflak, svo og farm ur, ef hæ tta stafar af honum eða verulegt óhagræði,
og andvirði, ef sala hefir farið fram , að veði fram ar öllum öðrnm höftum , er á
þeim kynnu að hvfla. Má selja það, er bjargast kann, á opinberu uppboði til
greiðsln kostnaðar, en það, er afgangs kynni að verða, skal greiða rjettum aðiljum sam kvæ m t 18. gr. 2. málsgr.
31, gr.
•
Fyrirm æ li laga þessara hagga ekki reglum þeim um skipsflök á höfnum
inni, sem settar ern eða settar kunna að verða í löggiltum reglugerðnm kanpstaða eða kauptúna.

32. gr.
1.

2.

Um refsingar fyrir brot á lögnm þessum fer sem bjer s e g ir:
Ef einstakir m enn brjóta það, sem þeim er boðið í 1., 10., 11. og 13. gr„
eða hafa í fram m i einræði eða m ótþróa við björgun eða tefja hana viljandi, þá varðar það 10—1000 kr. sektum , nem a þyngri refsiog liggi við
sam kvæ m t öðrum lögum.
E f lógreglustjóri, sjerstakur um boðsm aður hans eða hreppstjóri eða önnur
stjórnvöld brjóta lög þessi, þá fer um refsingar fyrir það eftir alm ennum
hegningarlögum.
33. gr.

Sektir sam kvæ m t lögum þessum renna i ríkissjóð.
Með m ál út af brotum gegn ákvæðum laga þessara skal farið sem með
alm enn lögreglumál, nem a sakam álam eðferð skuli beitt.
34. gr.
Lög þessi skal þýða á dönsku, ensku, þýsku og frönsku og sjerprenta,
enda skal fá lögreglustjórum nægan forða af sjerprentunum og þýðingum til afnota handa hreppstjórum og öðrum , sem á þeim þurfa að halda.
35. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
F rá sam a tim a eru ú r gildi num in þessi lagaboð:
Opið brjef 4. m ai 1778, 1.—4. gr.
Opið brjef 2. april 1853.
.
Lög nr. 1, 14. jan. 1876.
Lög nr. 2, 2. febr. 1894, 6. gr.
Lög nr. 18, 2. nóv. 1914.
Lög nr. 56, 30. nóv. 1914, X. kap., að þvi leyti sem h an n tekur til skipstranda, og loks öll önnur lagalyrirm æli, sem kom a i bága við lög þessi.

