
10. F ru m v a rp

til laga um  varðskip rikisins og sýslunarm enn á þeim.

(Lagt fyrir Alþingi 1927).

1. gr.
Varðskipin skulu eiga heimili i Reykjavik. Þetta þarf  ekki að letra á 

skipin. Skjaldarmerki Islands skal vera á skipunum . Allir s larfsm enn skipa 
þessara eru sýslunarm enn rikisins.

2. gr.
Skipherrar á varðskipunum  eru löggæzlumenn rikisins á landhelgis- 

svæðinu Slýrimenn eru aðstoðarm enn þeirra við löggæsluna.

3. gr.
Skipherrar, stýrimenn, vjelstjórar og loftskeytamenn skulu  skipaðir af 

ráðuneytinu. Það skipar og bryta og sem ur við hann  um  borgun fyrir fæði 
skipverja, þó ekki fyrir lengri tim a en eilt á r  í senn.



Ráðuneytið getur hvenær sem er vikið frá sýslan, um  stundarsakir  
eða fyrir fult og alt, sjerhverjum  sýslunarm anni á sk ipunum .

4. gr.
Aðra sýslunarm enn en þá, er getur um  í 3. gr., skipa sk ipherrar  í um - 

boði ráðuneytisins. Ressum m ö n n u m  geta sk ipherra r  hvenæ r sem er vikið 
frá sýslan, um  stundarsakir  eða fyrir fult og alt, en skýra skal þá þegar ráðu- 
neytinu frá málavöxtum.

Nú telur skipherra, sem staddur er á varðskipi ulan Reykjavikur, 
nauðsynlegt að einhverjum  þeirra s tarfsmanna, er ræðir um  i 3. gr., sje þegar 
vikið frá sýslan, og má bann  þá vikja sýs lunarm anninum  frá um  stundar- 
sakir, en skýra verður hann  tafarlaust frá þvi ráðuneytinu, er síðan leggur 
ú rskurð  á málið.

5. gr.
Laun sýslunarm anna skulu ákveðin i launalögum. Skráning m anna  á 

skipin fyrir skráningarstjórum  skal ekki fara fram.
Siglingartimi sýslunarm anna  á varðskipi skal tekinn til greina sem 

siglingatimi skráðra m anna  á öðrum  skipum.
Reglur siglingalaganna um  ráðning áhafnar á skip, kaupgreiðslur og 

um  það, hvernig fer þá er skipverji sýkist, gilda i engu um  sýslunarm enn á 
varðskipum.

6. gr,
Sje sýslunarm anni vikið frá um stundarsakir  tekur hann  ekki laun á 

meðan. Sje honum  vikið frá fyrir fult og alt, og það er ekki gert vegna elli 
eða vanheilsu, ákveður ráðuneytið, hvort honum  eftir a tv ikum  skuli endur- 
goldin iðgjöld þau, er hann  hefir greitt sam kvæ m t iaunalögunum  i lifeyris- 
sjóð em bættism anna, eða ekki.

7. gr.
Ráðuneylið setur reglur um  löggæslustarfið og um  einkennisbúninga 

sýslunarmanna. Það getur og sett reglur um  tilhögun alls á sk ipunum  eftir 
þvi, sem þurfa þykir. •

8. gr.
N ú brý tur sýslunarm aður gegn skyldum  s ínum  eftir reglum þeim, sem 

settar eru sam kvæ m t lögum þessum, eða að ö ? ru  leyti, og varðar það þá 
ábyrgð sem brot i embættisfærslu, nem a brotið sje þannig vaxið, að ábyrgð 
varði sam kvæm t siglingalögunum, og eigi liggi þyngri hegning við því sem 
broti í embættisfærslu.

9 gr.
Lög þessi ná aðeins til þeirra varðskipa, sem eru eign rikisins, og 

ráðuneytið telur aðalvarðskip.



10. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

A t h u g a s e m d i r  y '  ð f r u m v a r p  þ e t t a .

það  er rjett að lög sjeu til og reglur um  varðskipin og löggæsluna á 
landhelgissvæðinu. Það verður og að telja heppilegt, að starfsm enn á varð- 
sk ipunum  sjeu allir sýslunarm enn rikisins. Það glæðir ábyrgðartilfinning lög- 
gæslum anna og veitir trúverðugleika þá er þeir gefa skýrslur fyrir rjetti eða 
annarstaðar, skriflegar eða m unnlegar. Af þvi leiðir enn trem ur, að lög nr. 33 
frá 1915 ná til allra starfsm anna á varðskipunum .

Með þvi að svo mikið er undir  þvi komið, að þeir, sem starfa á skip- 
um, geri í einu sem öllu skyldur sínar, og sjeu færir um  það, og þar sem 
strangur agi er nauðsynlegur á skipsfjöl, er svo rikt kveðið á i f rum varpinu 
um  frávikning sýslunarm anna þessara.

Annars þykir ekki vera þörf frekari greinargerðar.


