
til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóvember 1914.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
32. gr. laganna orðist þannig:
Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsynleg skipsskjöl og eintak af lög- 

um þessum og sjómannalögunum og þeim reglugerðum og fyrirskipunum, 
sem gerðar hafa verið samkvæmt þeim.

2. gr.
Tilvitnanirnar til 52., 108. og 50. gr. i 4. málsgr. 42. gr. laganna 

falli niður.
3. gr.

176. grein laganna orðist þannig:
Skyldir eru farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð 

eru um góða háttsemi og reglu á skipinu.
Akvæði 54. og 61. gr. sjómannalaganna taka og til þeirra.

4. gr.
Fyrri málsgrein 254. gr. iaganna orðist þannig:
Ef skipstjóri hefir ekki á skipinu eitt eintak af lögum þeim, reglugerð- 

um og fyrirskipunum, sem getur i 32. gr., sætir hann allt að 100 króna sektum.

5. gr.
255. gr. laganna orðist þannig:
Vanræki skipstjóri, stýrimaður eða vélstjóri það, sem þeim er boðið 

i 41.—44. gr. og 48. gr. laga þessara, sbr. 45 .-48. gr. sjómannalaganna, um 
skráning i leiðarbók, dagbók eða vélarbók, geymslu þeirra og sýningu, varðar 
það 10—500 króna sektum.

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vélstjóri með vilja ritað rangt leiðar- 
bók, dagbók eða vélarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið 
hana undan eða gert ólæsilega, og varðar það fangelsi við vatn og brauð eða

4. l'rnmvarp



betrunarhúsvinnu allt að tveimur árum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum.

6. gr.
264. gr. laganna orðist þannig:
Hafl skipstjóri orðið sekur um brot gegn siðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsákvæði 259. gr., eða 1. málsgr. 260. gr. eða gegn 261. gr. og má 
þá ákveða i refsidóminum, að dómfelldi ennfremur skuli sviftur rétti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tíma eða æfilangt. Skal þá jafnframt taka fram i dómin- 
um, hvort dómfelldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rétti 
til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slikan dóm, skal, svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum, svo og skipstjóra- 
skirteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum i té stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn, og sérstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá tími, sem til er greindur i dóminum, eigi sé liðinn.

7. gr.
279. gr. laganna orðist þannig:
Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 258. gr. og i upphafsákvæði 259. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn nema sá krefjist þess, er misgert var við.
Mál út af brotum gegn niðurlagsákvæði 259. gr. eða gegn 260., 261. 

eða 262. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, 
áður en málshöfðun er ákveðin. Sé um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip 
steytt grunni og orðið að leita bjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, 
er manntjón hlauzt af eða annað verulegt tjón, má éigi fella niður málssókn 
fyr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p þ e t t a :

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvarpið lagt fyrir 
þingið á ný óbreytt, og vísast til athugasemda þeirra, er fylgdu frumvarpinu 
á þinginu 1929, eins og þær eru prentaðar hér á eftir: ,

Frumvarp þetta er komið frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endur- 
skoða siglingalögin, og fylgdi þvi svofelld



6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sínu eins og það kann að vera á 
hverjum tima.

7. gr.
Útlán sveitabanka skulu eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða í einu 

eða með 6 mánaða uppsagnarfresti og venjulega eigi framlengd lengur en svo, 
að allur lánstíminn verði eitt ár.

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar láni hefir verið varið til 
að kaupa dýr landbúnaðarverkfæri, er þó beimilt að framlengja lánið lengur, 
þó aldrei yfir 5 ár samtals.

Lánin skulu veitt gegn víxlum, skuldabréfum eða i reikningsláns- 
viðskiptum.

8. gr.
Heimili og varnarþing sveitabanka má vera í kauptúni, þar sem fé- 

lagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki baft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningshald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 
lögum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita, né takast á hendur áhyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

9. gr.
Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita sveitabönkum lán, geta 

i þess stað keypt víxla einstakra félagsmanná með framsalsábyrgð félagsins. 
Slika víxla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka íslands, enda séu vixtarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil- 
rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar« eða 
annari slíkri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir víxlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

milligöngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta sveitabankar selt víxla 
sina eða tekið lán bvar sem vera skal.


