
Ed. 327. Frum varp

til laga um loftskeytatæ ki á botnvörp uskipum  og um  eftirlit m eð loftskeyta- 
notkun  islenskra veiðiskipa. .

(G ftir 2. umr. i Ed.).

1. gr-
ÖU botnvörpnskip skulu hafa fullkom in loftskeytatæki. Nú hefir botn- 

vörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett i skipið eigi siðar en i árslok 1929.

2. gr.
Landsstjórninni skal heim ilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir 

með þvi, að loftskeyti sjeu ekki notnð til stuðnings ólöglegum veiðum i land- 
helgi á nokkurn hátt.

3. gr.
Hver útgerðarm aður eða forstjóri útgerðarfjelags á íslandi, sem hefir skip 

með loftskeytatækjum  við veiðar b jer við land, skal skyldur að láta dóm sm ála- 
ráðuneytinu i tje lykil að hverjn þvf dulmáli, sem notað kann að vera i skeyta- 
sendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa b jer við land, eða milli islenskra 
veiðiskipa innbyrðis. Það telst dulmál samkvæmt lögnm þessum, ef notað er i 
skeyti venjulegt mál i óvenjulegri merkingu.

4. gr.
Hver loftskeytastöð á íslandi og hvert islenskt veiðiskip, sem heflr loft- 

skeytatæki, skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dóm smálaráðuneytinu undir frumrit 
allra skeyta til eða frá islenskum veiðiskipum. Hver sá, sem skeyti sendir til 
veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á hverju sliku skeyti drengskaparvottorð um 
það, að ekkert í efni skeytisins sje ætlað til að stuðla að landhelgibrotum , Torða 
söknnaut við töku eða gefa veiðiskipi bendingn um ferðir varðskipanna.

Á islenskum  loftskeytastöðvum og hverju islensku veiðiskipi með loft- 
skeytatækjum  skal rita i sjerstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með ná- 
kvæm ri stund og dagsetningu og i töluröð, svo sem ger verður ákveðið i reglu- 
gerð. Ennfrem ur skal loftskeytamónnum varðskipanna og starfsmönnum við loft- 
skeytastöðvar i fandi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir þvi



sem frekast er fært, öll loftskeytaskifti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskifti 
þeirra við land. Sknlu loftskeytastöðvar, varðskipin og innlend veiðiskip i byrj- 
un hvers m ánaðar senda dóm sm álaráðnneytinu frumrit allra þeirra loftskeyta, 
sem milli lands og skipa hafa farið á siðastliðnum  m ánnði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á m illi, er náðst hafa. 1 lok hvers árs sknlu sömu aðiljar senda 
dómsmálaráðuneytinu bækur þær, sem skeytin eru rituð i fyrir það ár. Skuln 
bækur þessar siðan lagðar fyrir sjávarútvegsnefndir Alþingis.

5. gr.

Nu verður útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsmuna hefir að 
gæta við útgerð skipsins, sannur að sök nm brot á 4. gr., eða útgerðarstjóri nm 
brot á 3, gr., og varðar það þá 5 —20 þúsund króna sekt, og ábyrgist útgerð 
skipsins greiðsluna, en auk þess skal skipstjóri, sem sannur verðnr að þvi að 
hafa notað loftskeyti til að frem ja, dylja eða aðstoða við landhelgibrot, i 
fyrsta sinn missa rjett til skipstjórnar i 1 ár. B rjó ti hann aftur, m issir hann 
skipstjórnarrjettindi fyrir fult og alt.

Verði einhver annar en þoir, sem nefndir ern f 1. málsgrein., brotlegur
gegn 4. gr., sæ tih ann  sektum frá 1000— 12000 kr.

6. gr.
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri b jer á landi eða skip- 

stjórnarm aður á veiðiskipi bafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að frem ja land- 
helgibrot eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið, eða sá, s?m sekur er 
um slfkt brpt, geti sloppið undan lagaaðförum, skal þá dómsm álaráðuneytinu 
heim ilt að svifta útgerðarstjórn og skipstjórnarm enn, er hlut eiga að m áli, rjetti 
til að senda loftskeyti, nema undir. ettirliti dóm sm álaráðuneytisins, sem ræður 
orðalagi og formi slikra skeyta. Sam skonar eftirliti skulu þeir háðir, er sekt hefir 
fallið á eftir 5. gr. Sjávarútvegsnefndir Alþingis gera tillögur um, hve lengi sliku 
eftirliti skuli haldið áfram gagnvart aðilja hverjum.

7. gr.

Ákvæði þessara laga kom a ekki til framkvæmda þegar skip er statt i
neyð eða þegar um björgunarskeyti er að ræða.

8. gr.
Að öðru leyti en þvi, sem hjer er tekið fram, skal farið með mál út af 

brotnm  gegn lögum þessnm eins og opinber lögreglumál.

9. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


