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Stjornartidindi 

fyrir 

Ísland.





Efnisyfirlit 

vid 

stjórnartíðindi fyrir Ísland 1914. 

  

  

    

Nr. Dagsetning. Fyrirsögn. Blað- 
- : ” - síðutal. 

I 6. jan. Opið brjef um að hans konunglega tign Haraldur, prins al 
Danmörku, sje settur ríkisstjóri........000.000 00. 3 

2 10. jan. Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur 
og tekinn við ríkisstjórn........0000000 nn 3 

3 a. marz. Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. II. júlí rg11 um 
atvinnu við vjelgæzlu á íslenskum skipum..........00.... 4 

4 20. apríl. Opið brjef, er stefnir saman alþingi til aukafundar 1. júlí 1914 5 

s 22. apríl. | Konungsbrjef um setning alþingis ........00.. 000... 0... 5 

6 7. maí. Opið brjef um að hans konunglega tign Haraldur, prins at 
Danmörku, sje settur ríkisstjóri. ......2200 000. 6 

7 7. maí. Reglugjörð fyrir veðdeild Landsbankans í Reykjavík um útgáfu 

á 4. flokki (Seríu) bankavaxtabrjefa samkvæmt lögum nr. 51, 

10. nóvember 1913 .....2.00000 nr rr rrnkse 6 

8 27. maí. Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur 

og tekinn við ríkisstjórn.......00222000 000 13 

9 I. ágúst. „Lög um ráðstafanir til þess að tryggja landið gegn hættu, sem 

stafað geti af ófriði í Norðurálfu.........0000000 000... 14 

IO 3. ágúst. Lög um viðauka við lög 1. ágúst 1914, um ráðstafnir til þess 

að tryggja landið gegn hættu, sem stafað geti af ófriði í 
Norðurálfu.........2.020 000. rerrrrsnnnee 16 

II 3. ágúst. Lög um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðutje í 
bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum............... 7 

12 s. ágúst. | Konungsbrjef um lenging alþingistímans ........0...0...00.. 19 

13 16. septbr. Auglysing um kirkjugjald í Hofsstaðasókn í Skagafjarðar- 

prófastsdæmi..........0000 20 rnnernee IQ 

14 2. oktbr. Auglýsing um staðfesting á breyting á reglugjörð Íyrir Íslands- 

banka frá 25. nóvember 1903....00000000 00 nn enn 20 

15 5. oktbr. Brådabirgdalådg um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa 

nefnd til að ákveða verðlag á vörum .....00000.0 00... 21 

16 30. oktbr. „Bráðabirgðalög um framlengingu á gildi laga 3. ágúst 1914 

um ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka, innstæðufje í 
27 bönkum og sparisjóðum ag á póstávísunum......00000.00.. 

Tnnnrentuð blaðsiða.



  

Blað- 

  

  
  

Ni Dagsetning. Fyrirsögn. | síðutal. 

17 Lög um sjóvátrygging...............20.. 0. 23 
18 Lög um viðauka við lög um skipströnd 14. janúar 1876..... 30 
IQ Lög um breyting á lögum og viðauka við lög nr. 25, 11. júlí 

1911, um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum skipum....... 32 
20 Lög um sandgræðslu..................200. 0. 33 
21 Lög um notkun bifreiða................0 00 35 
22 Lög um breyting á póstlögum 16. nóv. 1907. ...0.00...000... 38 
23 Lög um friðun hjera........2....0. 000. eo 38 
24 Lög um að landstjórninni veitist heimild til að láta reisa horn- 

vita á Grímsey í Steingrímsfirði.,.................... …— 239 
25 Lög um stofnun kennarastóls í klassiskum fræðum við Háskóla 

Íslands ........0....00000 00. reven neee 39 
26 Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að láta gera járn- 

benda steinsteypubrú yfir Langá í Mýrasýslu................ 40 
27 Lög um að landsstjórninni heimilist að veita stjórn heil- 

suhælisins á Vífilsstöðum styrk úr landssjóði til reksturs 
hælisins............ 0... 40 

28 Heimildarlög fyrir landstjórnina, til þess að flytja listaverk 
Einars Jónssonar frá Galtafelli heim til Íslands og geyma 
þau á landssjóðs kostnað..................00. 0. AI 

29 Lög um breyting á lögum um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907.... 4 
30 Lög um breytingar á lögum nr. 11, 20. okt. 1905 um landsdóm 42 
31 2, nóvbr Lög um varadómara í hinum konunglega íslenska landsyfir- 

“ ' TJEtEI 20.00.0000. 42 
32 Lög um heimild fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum 

rjett til þess að vera dómtúlkar og skjalþýðendur......... 43 
33 Lög um breyting á sveitastjórnarlögum frá 10. nóv. 1905... 44 
34 Lög um breyting á 6. gr. í lögum nr. 86, 22. nóv. 1907, um 

breyting á tilskipun 20. apríl 1872 um bæjarstjórn í Reykjavík 46 
35 Lög um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagn- 

arumdæmi Reykjavíkur ...........0..00..000. 0. 47 
36 Lög um lögreglusamþykt fyrir Hvanneyrarhrepp............. 50 
37 Lög um eignarnámsheimild fyrir hreppsnefnd Hvanneyrar- 

hrepps á lóð og mannvirkjum undir hafnarbryggju ........ 51 
38 Lög um breyting á lögum nr. 45, 16. nóv. 1907 um skipun 

prestakalla............0.. 0000 sneee 52 
39 Lög um beitutekju. .........0..00000 52 
40 Lög um heimild fyrir landsstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir 

hönd landssjóðs skipaveðlán h/f sEimskipafjelag Íslands... 54 
41 Lög um breyting á lögum um strandferðir frá 10. nóv. 1913. 54 
42 Lög um löggilding verzlunarstaðar að Stóra-Fjarðarhorni við 

Kollafjörð í Strandasýslu..........0......000 0 55 
43 Lög um breytingu á tolllögum nr. 54, 11. júlí 1911, og lögum 

um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912.......0000.000.0.. 55 
44 Lög um viðauka við lög nr. 30, 22. okt. 1912 um vörutoll.... 57 
45 Lög um breyting á lögum um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912.. 57 
46 Lög um afnám fátækratíundar...........000.0 0000... 59 
47 Lög um atkvæðagreiðslu við alþingiskosningar þeirra manna, 

sem staddir eru utan þessíhrepps eða kaupstaðar, þar sem 
þeir standa á kjörskrá, þegar kosning fer fram............ 59 

48 1 sbr Lög um breytingu á lögum nr.786," 22. nóv. I907 0000. 63 
49 f 30: DOVDE. Tag um breyting å tilskipun”20. april 1872 um bæjarstjårn i 

kaupstaðnum Reykjavík..........00.00.000 00 64 
50 Lög um breytingu á lögum um skrásetning skipa frá 13. desbr. 

TÖQ5 2000 66



  

| | SA | Blað. 

  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. | síðutal. 
| 

51 Lög um breyting á lögum nr. 64 frå 22. nóv. 1913 um sjódóma 
og rjettarfar í sjómálum ...........0.0 00. 67 

52 Lög um sjódóma og rjettarfar í sjómálum .................. 68 
53 Lög um undanþágu frá ákvæðum 1. gr. í siglingalögum frá 

22. nóvbr. 1913 .........0.0200 0000 72 
54 Lög um breyting á siglingalögum 22. nóv. 1913............. 73 
55 Lög um breytingar á ákvæðum siglingalaganna 22. nóv. 1913 

20. nóvbr. um skip, árekstur og Þjörgun........0000 00 73 
56 Siglingalög ........2...2.2..000000 ee... 78 
57 Lög um breyting á lögum um sauðfj árbaðanir nr. 46, 10. nóv. 

IQE3L 0000 eens tsssenseesse 133 
58 Lög um saudfjårbadanir.........ceneeeeeerereneenenrnnee 134 
59 Bráðabirgðalög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa 

Íslands banka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn samkv. 
4. gr. laga 10. nóvbr. 1905 getur gefið út ................ 135 

fo 26. novbr. Auglsing um Kirkjugjald í Holtastaðasókn í Húnavatnspró- 
fastsdæmi..........00200 ene ke keen nernevene 136 

61 18. desbr. (Opið brjef um að hans konunglega tign Haraldur, prins af 
Danmörku sje settur rí íkisstjóri . 137 

  

62 19. desbr.  Konungleg auglýsing um að konungur sje keminn heim aftur 
og tekinn við ríkisstjórn .........20000. ss 137





  

  

  

  

Nr Blað - 
Nr. 

síðutal. 

Alþingi. 

4 | 20. apríl | Opið brjef er stefnir saman alþingi til aukafundar 1. júlí 1914.. 5 
5 22. apríl  Konungsbrjef um setning alþingis 2... 2...0.00.000 0... 5 

12 5. ágúst Konungsbrjef um lenging alþingistímans..................... IQ 
47 30. nóv. Lög um atkvæðagreiðslu við alþingiskosningar þeirra manna, 

sem staddir eru utan þess hrepps eða kaupstaðar, þar sem 
þeir standa á kjörskrá, þegar kosning ler fram ............ 50 

Bankar. 

7 7. mai.  Reglugjörð fyrir veðdeild Landsbankans í Reykjavík um útgáfu 
á 4. flokki (Seríu) bankavaxtab emt lögum nr. 57, 
10. nóvember 1913.....00..... Se kngne 6 

II 3. ågust. Log um ráðstafanir á gullforða Í banka, innstædufje i 
bönkum og spa Öum og á póstávísunum ............... 17 

I4 2. okt. Auglýsing um staðlesting á brey eglugjörð lyrr I: 
banka frå 25. nåvember 1903.......... 20 

I6 30. okt. Bráðabirgðalög um framlengingu á gildi | 
ráðstafanir á gullforða lÍslandsi 
og sparisjóðum og póstávísunum . 22 

59 30. nóv. Brådabirgdalåg um heimild fyrir rådherra Islands til ad leyfa 
Islands banka ad auka sedlaupphæd på, er bankinn samkv. 
4. gr. laga 10. nóvbr. 1905 getur gefið út.........0....... 135 

Beitutekja. 

39 2. nóv. Lög um Þbeitutekju..........0 0 reen knnkrn 52 

Bifreiðar. 

21 2. nóv. „Lög um notkun Þifreiða.........2.0 0. 35 

      

      

   

     

  

   

  

     

  

   
   

     



  

Dagsetning. 
Blad- 

  

síðutal. 

Brýr. 

26 | 2. nóv. Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að láta gera járn- 
benda steinsteypubrú á Langá í Mýrasýslu ............... 40 

Dómar og dómsmál. 

30 2. nóv. | Lög um breytingar á lögum nr. Ir, 20. okt. 1905 um landsdóm 42 
3 2. nóv. „Lög um varadómara í hinum konunglega íslenska landsyfir- > > . 5 J 

rjetti..ssssrsreseseesresreresreer eneret essens 42 
51 30. nóv. | Lög um breyting á lögum nr. 64 frá 22. nóv. 1913 um sjódóma 

og rjettarlar í sjómálum...........22.00. nn ernnnee 67 
s2 | 30. nóv. - Lög um sjódóma og rjettarfar í sjómálum..........2.2....... 68 

Dómtúlkar, sjá embættismenn. 2 

Embættismenn. 

32 2. nóv. Lög um heimild fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum 
rjett til þess að vera dómtúlkar og skjalþýðendur ......... 43 

"átækrattund, sjá skattar og gjöld. 

Fjárhagsmálefni. 

II 3. ágúst. Lög um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í 
bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum ............... 17 

I6 30. okt. 3ráðabirgðalög um framlengingu á gildi laga 3. ágúst 1914 um 
ráðstalanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í bönkum 
og sparisjóðum og á póstávísunum .......000000 00... 22 

27 2. nóv. Løg um að landsstjórninni heimilist að veita stjórn heilsuhælisins 
á Vífilsstöðum styrk úr landssjóði til reksturs hælisins...... 40 

40 2. nóv. - Lög um heimild fyrir landsstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir 
hönd landssjóðs skipaveðlán h/f „Eimskipafjelag Íslandsc.... 54 

41 2. nóv. Lög um breyting á lögum um strandferðir frá 10. nóv. 1913.. 54 
43 2. nóv. „ Lög um breytingu á tolllögum nr. 54, 11. júlí rg1r, og lögum 

um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912 ........0.0000. 0... 55 
44 — 2. móv. | Lög um viðauka við lög nr. 30, 22. okt. 1912 um vörutoll.... 57 
45 2. nov. Lög um breyting å lögum um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912.... 57 
46 2. nóv. Lög um afnám fátækratíundar ............ RE RRSRRSSRÐÐÐRÐ 59 
59 30. nóv. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ráðherra Islands til ad leyfa 

Íslands banka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn samkv. 
4. gr. laga 10. nóvbr. 1905 getur gefið út ........00..0.0... 135 

Háskólinn. 

25 2. nóv. Lög um stofnun kennarastóls í klassískum fræðum við Háskóla 
Íslands........02000 00 ennese se 39



  

Blad- 

  

Nr. | Dagsetning. síðutal 

Hvanneyrarhreppur, sjá sveitamálefni. 

Kirkjugjald. 

13 sept. — Auglýsing um kirkjugjald í Hofsstaðasókn í Skagafjarðar- 
prófastsdæmi ...........0.00.. 0. 19 

60 , 26. nóv. Auglysing um kirkjugjald i Holtastadasokn i Hånavatnsprofasts- 
ÁÆMI „20.00.0000 rrnsee 136 

Kosningar, sjá alþingi. 

Landbúnaður. 

20 2. nóv. Lög um sandgræðslu.................... 0000 33 
57 30. nóv. | Lög um breyting á lögum um sauðfjárbaðanir nr. 46, 10. nóv 

TOLF..00000020 nr EEEEEz—m 133 
5ð 30. nóv. „ Lög um sauðfjárbaðanir ..............000.000. 000 enes 134 

Landsstjórn. 

I 6. jan. Opið brjef um að hans konunglega tign Haraldur, prins af 
Danmörku, sje settur ríkisstjóri SRI ese 3 

2 IO. jan. Konungleg at ug ýsing um að konungur sje kominn heim aftur 
og tekinn við ríkisstjórn........ 3 

6 7. mai. Opid brjef um að hans konunglega tig 
mörku, sje settur ríkisstjóri. ss see re nerver 6 

8 27. maí. Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aftur 
og tekinn við ríkisstjórn.............0.0 000 13 

6r 18. des. Opið brj el um ad hans konunglega tign Haraldur, prins af Dan- 1 ] é 8 ! 
mörku, sje settur ríkisstjórt ............... 137 

62 19. des. Konunglög auglýsing um að konungur sje kominn heim aftur 
og tekinn við ríkisstjórn............%.. 0... 137 

Listir. 

28 2. nóv. Heimildarlög fyrir landsstjórnina, til þess að flytja listaverk 
Einars Jónssonar frá Galtafelli heim til Íslands og geyma þau 
á landssjóðs kostnað ........0........0 0 eeen 41 

, * % ” . 

Ofridarrådstafanir. 

9 I, ågust. Låg um ráðstafanir til þess að tryggja landið gegn hættu, seim 
stafað geti al ófriði í Norðurálfu ........0..0..000.00. 14 

IO 3.ágúst. Lög um viðauka við lög 1. ágúst 1014, um ráðstafnir til þess 
að tryggja landið gegn hættu, sem stafað geti al ófriði í 
Norðurálf Í TO 

II 3. ågust. Løg um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í bön- 
kum og sparisjóðum og á póstavísunum ................…. 17 

   



  

Blað. 

  

Nr. | Dagsetning. síðuta! 

ís  s. okt. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa 
nefnd til að ákveða verðlag á vörum......se0crn sr 21 

I6 30. okt Bráðabirgðalög um framlengingu á gildi laga 3. ágúst 1914 um 

ráðstafanir á gullforða ls lands I »anka, innstædulje i bonkum 

og sparisjóðum og á póstávísunum ...... FER SÐÐRÐRSÐÐÐNSÐ 22 

59 30. NOV Bráðabirgðalög um heimild iyrir rådherra Islands til ad L 

” Íslands banka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn samkv. 
i. gr. k 10. névbr. 1905 getur gehd út .....000000000.. 135 

Póstmál. 

II s. ágúst. Lög um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í 

bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum 17 

10 30. okt. Bráðabirgðalög um framlengingu å gildi laga 3. ågust 1914 um 

rådstafanir å gullforda Íslands banka, innstæðufje í bönkum 

og sparisjóðum og á póstávÍísunum „....ccccccen en 22 

22 2. nóv. Lög um breyting á póstlögum 16. nóvbr. 1907 00.00.0000... 38 

Prestar. 

38 | 2. nóv. Lög um breyting á lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907 
prestakalla ....0.0..000000 nn r retn r rr ener nen HI 52 

Reykjavik. 

34. 2. nóv. Lög um breyting á 6. gr. í lögum nr. 86, 22. nóvbr. 1907, um 
brey y ting á ti stíl 1872 um bæjarstjórn í Reykjavík 40 

35 2. nóv. i ingu lóða og landa í lögsagnarum- 

ARNA ÐÐ 47 

48 30. NÓV. ni 1907 63 

49 30. nov. EEK Pun 20. april 1872 um bæjarstjorn i 
64 

Siglingar, skip. 

3 2. marz. Á ðabi tg gðali ög um viðauka við lög nr. 25, 11. júlí 1911 um 
vjelgæslu á íslenskum skipum ......00000000... 4 

I7 2. nóv m sjóv átrygging RA RRARAAIR 23 

18 2. nóv. ka við lög um skipströnd md: januar 1876........ 30 

IQ 2. NOV. ög um breyting á lögum og viðauka við Í ög nr. 25, 11. júlí 1911, 
um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum skipum ......... AR 32 

24 2.nóv. Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að láta reisa horn- 
vita á Grímsey Í Steingrímsfirði. .....020.00000 000... 39 

41 2. nóv. Í um breyting á lögum um strandferðir frá 10. nóvbr. 1913.. 54 

50 30. név. Låg um breytingu å låégum um skråsetning skipa frå 13. desbr. 

I8G5. seer eee nesker kk sener renere renser ser vre, 66 

51 | 30. nåv. Låg um breyting å lögum nr i 
rjettaríar í sjó 67 

52 | 30. nov. um sjódóma og rTjettarfar Í sjómálum.......0.00. 0000 68 

53 30. NÓV. sy undanþágu í frá ákvæðum 1. g 
nóvbr. F9E3 .....200000 0000 72 

34 | 30. nót Lög um breyting á siglingalögum 22. nóvbr. 1913 ......00... 73 

              

    
         

    

   
     

  

   

  

      

    

     

  

   
  

   
  

     
   

  

   

    

    

   
        

     



  

  

Blad- 

  

Nr. | Dagsetning. | r agsetning 
síðutal. 

55 | 30. nóv. | Lög um breytingar á ákvæðum siglingalaganna 22. nóvbr. 1913 
um skip, árekstur og björgun ........0..200.00. 00... 73 

só | 30. nóv.  Siglingalög......... uens RSRRRRRF BA 78 

Sjovåtrygging, sjå siglingar. 

Skattar og gjöld. 

43 | 2. nóv. - Lög um breytingu á tolllögum nr. 54, 11. júlí 1911, og lögum 
um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912 .....02.00000 0. 55 

14 2. nóv. Lög um viðauka við lög nr. 30, 22. okt. 1912 um vörutoll.... 57 

45 — 2. nóv. Lög um breyting á lögum um vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912.... 57 
40 | 2. nóv. | Lög um afnám fátækratíundar ..........%0%.0 00. n unun. 59 

Skjalþýðendur, sjá embættismenn. 

Strandferðir, sjá fjárhagsmálefni og siglingar. 

Sveitamálefni. 

33 2. NÓV. Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóvbr. 1905... £ 
36 2. nóv. Lög um lögreglusamþykt fyrir Hvanneyrarhrepp............. 50 
37 2. nóv. Lög um eignarnámsheimild fyrir hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps 

á lóð og mannvirkjum undir hafnarbrvggju ............... SI 

Vegamál. 

29 | 2. nóv. Lög um breyting á lögum um vegi nr. 57, 22. nóvbr. 1907.... 41 

Veiði, friðun. 

23 2. nóv. | Lög um friðun héra.......0..0000 0000 ennnr 38 

Verzlun, sjá skattar og gjöld, sbr. ófriðarráðstafanir. 

Verzlunarstaðir. 

42 2. nóv. | Lög um löggilding verzlunarstaðar að Stóra-Fjarðarhorni við 
Kollafjörð í Strandasýsla ......000200.00. 55 

Vitar. 

24 | 2. nó Lög um að landsstjórninni veitist heimild. til að láta reisa hornvita 
á Grímsey í Steingrímsfirði ........... AIR FI 39 

 









Stjornartidindi 1914, á. Nr, 1 

Opid brjef 

um að hans konunglega tign Haraldur, prins af Danmörku, 

sje settur ríkisstóri. 

s NY & “ # LA RA 3s 8 s% N 1 
Vjer Christian hinn Híundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðas stokkhólms til þess að vera 
viðstaddir útför hennar hátignar Sophiu ekkjudrotningar Vjer ríkisstjóra 
samkvæmt 1. gr. í lögum nr. 25, 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, þegar svo stendur 

  

setji um       

  á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eð     t er sjúkur eða fjærverandi, bróður Vorn 

  

Er
 

elskulegan, hans konunt      glegu tign Harald Christián Frederik, og hefur hann ríkisstjórn 
á hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað til Vjer komum heim aftur. 

Eitir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 6. janúar 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og 

  

Christian R. 

(k. 83 

Zahde. 

Konungleg auglysing 

um að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vjer Chri stian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertog Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

Aldinborg. 

  

Gjörum kunnugt Ettir 

hólms kunngjörum Vjer 
Vjer erum aftur heim komnir úr ferð Vorn til Stokk- 
með y       rum kæru sg trúu þegnum, að V     

  

sjálfir 

  

í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vjer með 

grein í lögum nr. 25. 11. feb 
í4 samkvæmt jefi 6. janúar Í 

371 höfðum falið bróður Vorum elskulezum. hans      
i MIN A a 1 konunglegu tign Haraldi 

fjærvist Vori. 

  

láni Frederiki að hafa á "hendi, sem ríkis 

Gefið á Amalíuborg, 10. janúar 1914. 

Undir Vorn konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Lade.



Stjórnartíðindi 1914. Á 

    

nr. 25, 1. jåli 

å islenzkum skipum. 

  

ráð Danmerkur konungur,      

  

í á i am Á 3 A Láenborg og Aldinborg, 

    

            
      

   

  

   

   

hefur verið borið upp fyrir Oss, að svo mikill 

    llnægi ákvæðum laga um atvinnu við vj zlu å 
til vandræða horfi fyrir hinn íslenzka 

1 
völ á vel hæfum mönnum til að vera 

id (7 

  

beim, sem se ern i nef ! 

yfirvofandi hættu, sem af þessu 

mikill fyrir landið, að 

larskrárinn er veiti hennild til að 

hæfir, þótt þeir fallnægi ekki að öllu 

  

  

leið:    

  

Jelstjórum, sem ákvæðum laga um 
9 2. 

stjórnarráð Ís- 
að vera vjelstjórar á 

    

, Frå Ul 

  

lagt 441 
sy tal     

um þann tíma er bráðabirgðalög þessi eru í gildi, þótt þeir 

um nefndra laga. 

su eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Gefið á Amalíuborg, 2. marz 1914. 

hendi og innsigli. 

  

H. Hafstein.



Stjórnartíðindi 1914. A 
Nr. 3. 

Opið brjef, Nr. 4. 

er stefnir saman alþingi til aukafundar 1. júlí 1914. A 

þa
d ð 

þa
ð 

  

Vijer Christian hin; Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur 

Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmers 
Láenborg og Aldinborg, 

  

Vinda og Gauta, hertogi 

Gjörum kunnugt: Vjer höfum allramildilegast ákveðið, að Alþingi skuli koma saman 

til aukafundar miðvikudaginn 1. júlí þ. á, og viljum Vjer um þingtímann allramildi- 

legast kveða svo á, að alþingi þetta megi eigi setu eiga lengur en 6 vikur. 

Um leið og Vjer birtum þetta Vorum kæru og trúu þegnum á Íslandi, skipum 
Vjer öllum þeim, sem setu eiga að hafa á tjeðu alþingi, að koma nefndan dag til 
Rey kjavíkur kaupstaðar, og verður þar þá sett alþingi eftir að guðsþjónustugjörð hefur 

farið fram í dómkirkjunni. 
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. apríl 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigh. 

Christian R. 
(L.S) 

H. Hafstein. 

Stjórnartíðindi 1914. á. NP. 4. 

Konungsbrjef 

um setning alþingis. 

  

( pl: » eg & ÞES * Á i 

A tristian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg. 

Vjer viljum hjermeð veita yður sem ráðherra Vorum fyrir Vort land Island 

umboð til þess í Voru nafni að setja alþingi það, er koma á saman til aukafundar 

miðvikudaginn 1. júlí næstkomandi. 

Ritað á Amalíuborg, 22. apríl 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

H. Hafstein. 

il herra Hannesar Hafstein, K. af Dbr. og Dbrm 

Vors ráðherra fyrir Ísland



Nr. 6. Opid brjef 

um að hans konunglega tign Haraldur, prins af Danmörku, 

sje settur ríkisstóri. 

VA Jer Christian h inn Tiundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta. hetta ogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjöram kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðast til útlanda setjum Vjer ríkisstjóra 
samkvæmt 1. gr. í lögum nr. 25, 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, þegar svo stendur 

á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjærverandi, bróður Vorn 
elskulegan, hans konunglegu tign Harald Christián Frederik, og hefur hann ríkisstjórn 
á hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað til Vjer komum heim aftur. 

x Kftir bessu eiga allir hlutadeigendur sjer ad hegda. 8 3 J 8 

Gefid å Amaliuborg, 7. mai 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 

Lilite. 

Nr. 7. Reglugjörð 
7. mai. 

fyrir veðdeild Landsbankans í Reykjavík um útgáfu á 4. flokki 
(Seríu) bankavaxtabrjefa samkvæmt lögum nr. 51, 

10. nóvember 1913. 

1 gr. 
Tilgangur veðdeildarinnar er að veita lán um langt árabil segn veði í í. steignum 

og gegn tryggingu Í eignum og tekjum hreppa. sýslna og bæjarfjelaga 
fyrstu 4 árin eptir að veðdeildarflokkur þessi er settur á stofn veitist tillag til 

hans úr landssjóði 5000 kr. á ári. 

2. gr. 
Veðdeildin gefur út skuldabrjet, sem hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), sem 

má nafnskrá í bókum hennar, og verða þau kölluð 4. flokkur (Sería) bankavaxtal brjefa 
hennar. Öll upphæð þeirra má ekki fara fram úr 5 miljónum króna. Upphæð banka- 
vaxtabrjelanna skal talin í gjaldgengum peningum, og skulu brjefin samin eptir fyrir- 
mynd, er " ban castjOrnin ákveður. Ráðherra Íslands og bankastjórar Landsbankans rita 
undir þau. Í bankavaxtabrjefunum skal vera útdráttur úr reglugjörð þessari að minnsta 
kosti á íslensku og dönsku. Upphæðir þeirra skulu vera 5,00 0, 1,000, 500 og 100 kr. og 
skal hver flokkur hafa sjerstakt bókstafseinkenni, og hvert vaxtabrjef vera tölusett. 
Telja má upphæðir bankavaxtabrjefanna einnig Í útlendri mynt samhliða krónumyntinni.



=
 

Ásamt bankavaxtabrjefunum skal afhenda stofna (talons) með vaxtamiðum til 20 ára 

;ð minnsta kosti, og þegar hinn síðasti þeirra er fallinn í gjalddaga og innleystur, skal 

  

sela út nýjan stofn með vaxtamiðum jafnframt og hinum eldra stofni er skilað aptur. 

Aldrei má gefa meira út at bankavaxtabrjefum, en sem nemur fjárhæð þeirri, er 

veðdeildarflokkurinn á í veðskuldabrjefum. 

3. gr. 

Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildarflokkurinn fær frá lántakendum, skal 

trygging fyrir honum vera: 

I. Varasjóður veðdeildarflokksins 

2. Sameiginleg (solidarisk) ábyrg ) lántakenda, er nemi allt að 10 % (saman- 

ber 9. gr.). 

3. Ábyrgð landssjóðs. 

Ef taka þarf til trygginganna 13, skal gera það í þeirri röð, sem að ofan er greint. 

  

4. gr. 

Leggja skal í varasjod tekjuafgang bann, sem kann að verða samkvæmt árlegum 

reikningsskilum veðdeildarflokksins. 

  

Af bankavaxtabrjefunum skal á ári í hverju svara Í vöxtu 414 %, er greiðist 

tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí, með helming up „hæðar í hvort pti, gegn afhendingu     
vaxtamiðans. Vaxtamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga, skulu innleystir við Landsbankann     

  

í Reykjavík, og við þá banka erlendis, er bankastjórnin ákveður, < og auglýsir með 3 mánaða     
fyrirvara í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, Í Rik istidindunum i Kaup- 

  

mannahöfn og öðrum ritum og blöðum, sem bankastjórnin ákveður. Sömuleiðis skulu 

vaxtamiðarnir gjaldgengir til lúkningar sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs, og 
    

4 

skulu gjaldheimtumenn landssjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðasi 

í landssjóð. 
6. gr. 

Veðdeildarflokkurinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi 

og öðrum sköttum. Svo á hann | 

Í nota fyrir sjálfan sig. 

  

fá ókeypis eigna- og veð bókarvottorð, til 

7. T. o > 

Fje veddeildarflokksins må låna gegn vedi i jarðeignum, erfðafestulöndum og 

húseignum með lóð í kaupstöðum og verglunarstöðum, en gegn veði í húseignum því 

að eins, að þær sjeu vátryggðar Í vátryggingarstofnun, er bankastjórnin tc >kur góða og 

gilda. Lánsupphæðin má ekki fara hram úr helmingi af virðingarverði Í 

Þegar veðdeildarflokkurinn tekur jarðir að veði, skal virða jarð: arhús 
   

    

jörðina sjer Í lagi. Öll önnur hús skal einnig virða sjerstakleg: a og þau 

þeirra á að koma til greina við lánveiting 

Heimilt er Landsbankanum, á kostnað lántakanda, að annast 

  

T gegn veði í eigninni. 

   
húsum utan Reykjavíkur, sem veðsett eru veðdeildarflokknum, að 

hús í sveitum eru eigi í innlendri b unaábyrgð, sem bankastjórnin 

Ef veitt eru bæjarlán, sýslulán eða sveitarlán gegn veði í eignum og tekjum þeirra, 

þarf samþykki Stjórnarráðs Íslands til 1 ánveitingarinnar. 

  

2 8. gr. 

Kignir þær er veðdeildarflokkurinn tekur að veði, skulu tveir óvilhallir menn 

dómkvaddir eða tilnefndir af hlutaðeigandi lögre   glustjóra, þeir er nauðsynlega þekkingu



hala á slíku, virða á kostnað lánþega. Þó getur stjórn Landsbankans, þegar henni eptir “ 

i atvikum finnst åstæda til bess, sjålf nefnt til menn þá, er virða skulu. Ennfremur getur 
hún krafist þess, að hreppsnefnd. eða bæi jJarstjórn, er í hlut á sc 

  

  

álit sitt um virðinsuna. 

  

Kignirnar skal meta til þess verðs, sem þær eptir bestu vitund virðingarmanna hafa 
1 skal virða þær með kvöðum þeim, er á þeim hvíla, hvort heldu É 

  

kaupum og sålum, 

eru skattar eda 

lv bad jarðe 

       

  

virðingargjörðunum skal eignunum ítarleg: og greinilega     
, ilgreina dýrleika hennar, hve mörg kvígildi henni fylgi, upp- 

ldsins, hlun mindi hennar og kvadir þær, er á henni kunna að hvíla. Ennfremur 
taka fram allt það, er lýtur að ásigkomu 

     

      
   

jarðarinnar í heild sinni, og ræktunar- 
nie viðhaldi bygeinga á Jörðinni sje v 

  

    ið og önnur sjerstök atvik, er 
A 20 hafa áh rif á á verðmæti jarðarinnar, svo sem hvor rt hún liggur undir skemmd 

; 1; 1 
ástandi hennar, 

x 
   

  

    

  

  

o. fl. Þegar virtar eru hús 

  

varganpi, Ss riðum, sandf 

  

gnir, skal 
na 1 stærð hennar, hve 1 mörg - heiborgi     

    

verri einstakri „a 

í allta 
    

£ 
F, svo sem ofna, járneldstór o. Íl., 

y: ; að svo miklu leyti sem unnt 
ennfremur aldur  bveginganna og viðhald. Áó lokum skal í virðin: DAL) C 0 

„mm, hve stór 1 

í henni er ru, 

efni það, 
     

   
er, gæði, þess 

    

örðinni tekið    
   

          

   
sú sje, er húseigninni fvÍ hennar sje. 

etið. 

lánið stendur, 
71, að veðið hafi ekki rýrnað Í verði. 

  

Haf eigi gengið kaupum og sölum 
        

Lántakandi skal að minnsta kosti á 5 ára fresti, meðan 
ýna skírteini, sem bankastjórnin tekur gilt, fyrir þv   

sm
 svo að veðdeildarflokknum seti verið nein h 

Landsbanl i 

, 
A, 

búin. Láti lántakandi farast fyrir að 

  

senda, stjórn 

mönnum Íara fram ; 
    ans þetta skírteini, 

kostnað lántakanda. 

1 x 
skoðunar 

  

J. gr. 
Lántakendur skulu, auk þess að bera áby rgð á sínum eigin n skuldum, 

| (in solidum) skuldbindingar veðdeildarflokksins. þó 
pví, sem lán þeirra voru á síðasta gjalddaga, áður en taka þuríti til ábyrgðarinnar, en 

  

„ „ 0 0 á 
meira en 10 on al 

  

í 

ins eigi nægir til að standast áfallið tap. 
1alfna niður á alla lántakendur veðdeild- 

Í er á, allt að 10 %,. til að b: æta skaðann 
Niðurjöfnun á auk i vid upphæð lánanna Eptir ákvörðun 

andsbai má skipta greiðslu þessari niður á á fleiri en eitt ár. 
Verði þörf á að grípa til ábyrgðarinnar til að fulla peja A gum veð- 

til hennar má taka hvenær sem varasjóður flo 
Áður 

  

    

  

en gripið er til land: sábyrgðarinnar 

  

arflokksins auka,       sem 

gjaldi þessu skal vera í Í 

   

  

stjórnar 

  

    

  

    

deildarflokkæins, skal endurborga það án þegar hagur flokks s leyfir það. 

10. gr 

Eigi má lána nema veðrjetti. Lánsupphæðin út á einstaka fasteisn má 
og minnsta lán, sem BENE ERNE veitir, 

skulu lán jaf nan standa á hundraði króna. Lánstíminn má vera 
jarðeign, allt að 

   

  

5 árum sje veðið vandað steinstey puhús eða 
     25 árum sje veðið timburhús. Sje lánið bæjar- sýslu- eða sveitarlán, 

eigi lengri tíma en 40 árum. 

ll. 2 
Lán þau, sem veðdeildarflokkurinn veitir, má hann greiða í bankavaxtabrj 

gr. 

g 

efum 
sínum eptir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að krefjast, að bankastjórnin 
annist um áð koma þeim í 

borga v 

  

sjaldgenga peninga endurgjaldslaust, ef þess er kostur, en 
rður hann kostnað þann, sem af því leiðir og verðfall. Veðdeildarflokkurinn 

  

   



hefur þó jafnan rjett til, að greiða lánin í peningum með þeirri upphæð, sem hann getur 

fengið fyrir bankavaxtabrjefin, eða á von á að fyrir þau, að frádregnum öllum beinum 

kostnaði. Semja má um sölu bankavaxtabrjela flokksins fyrirfram í einu eða fleiru lag, 

enda samþykki stjórnarráðið söluverðið. 

12. or. 

Til þess að menn geti fengið lán úr veðdeildarflokknum verða þeir að fullnægja 

  

þeim skilmálum, er nú skal greina: 

a. U irði irð samkvæmt því, sem segir í 8. gt. 

bh. U hlut: Aðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veðmálabók-     
veðskuld eða önnur eignarbönd hvíli á eigninni, og hver 

  

þau sjeu, svo það sjáist a að þau sjeu eigi því til fyrirstöðu, að eignin geti orðið veðsett 

veðdeil ildinni með 1. veðrjetti. 

J vottorð hlutaðeisandi e nbæ ttismanns samkvæmt embættisbåkum hans um, 

að hlutaðeigandi hafi þinglesna 
    

  

arheimild fyrir eigninni, eða sje það eigi unt, 

  

þá vottorð hans um, að eignin sie vitanleg eign hans. 
d. Sje að ræða um lán hrepps- sýslu- eða bæjarfjelaga skal leggja fram samþykki hlutaðeig- 

   andi stjórnarvalda til lántökunnar, og skýrslu um efnahag þeirra (fjárhagsreikning). 

e. Útskript úr fundarbók lánbeiðanda, sem sýni, að löglega hafi verið samþykkt, að 

taka lánið og sje útskriptin staðlest af hlutaðeigandi yfirvaldi. 1 

andi vfirvalds um, hverjir sjeu í sveitarstjórn, sýslunefnd eða bæjar“ 

   
     

     

tf. Vottorð 

stjórn þeirri, er leitar lánsins. 

19 
ið. SF. 

  

Hver lántakandi skal kksins um 

leið og hann tekur lánið, og verði eigendaskipti að fasteign, sem veðsc 

  

I % af lánsupphæðinni í varasjæ 

t er veðdeildar-     

1 
leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni e 

Oo 
icenda- 

  

flokknum, skal kaupandi þes 

skiptin og greiða í varasjóð 1 % af þeirri upphæð, sem þá hvílir á eigninni til veðdeild- 
    
  

atflokksins. 

Vanræki einhver að tilkynna veðdeildinni söluna, og að greiða gj 

pósti eptir að salan fór fram, skal hann greiða tvöfalt gjald. 

á 

    

  

Bæði kaupandi og seljandi skulu bera sameiginlega ábyrgð á því, að gjald þetta 

je skilvíslega ereitt, og stendur hin selda eign einnig að veði með 1. veðrjetti fyrir þes ssu      
    É aldi. 

eigendaskiptin samkvæmt þessari grein. 

Undanþegnir þessu gjaldi eru þó lífserfingjar er fá fasteign Í í arf, ef betr tilkynna 

Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskipti, að heimta lánið borgað aptur 

að öllu eða nokkru leyti. 

14. gr. 

Vilji einhver sem keypt hefur veð taka að sjer skuld við veðdeildarflokkinn 

skal hann þegar í stað leita samþykkis bankastjórnar um það. Samþykki hún að hinn 

nýji eigandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaupdegi sanna eignarrjett 

sinn fyrir Landsbankastjórninni, og taka lánið að sjer. 

15. gr. 

Lánum þeim, er veðdeildarflokkurinn veitir, má hann eigi 

i gegnir að öllu skyldum þeim, sem bann hefur undirgengist. 

En þá er bankastjórninni heimilt, að telja eptirstöð var láns komnar í 

  

segja upp, meðan 

    

rjalddaga 

tppsagnar, ef eigi er fullnægt einhverju atriði lánsskilmálanna t. d.: án eins        

  

isejöld eru eigi greidd á rjettum gjalddaga 

Nr. 7. 

7. mal.



Nr. 7. 
” , 
(«. Mal. 
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b. Ef vedid gengur svo úr sjer, að pad eigi er lengur svo tryggjandi sem vera skal. 
c. Ef skuldunautur heldur ekki vátryggðum húsum, sem að veði eru, eða vanrækir 

að senda veðdeildinni kvittun hlutaðeigandi vátry 

í tæka tið. 

  

sgingarfjelags fyrir iðgjaldinu 

d. Et falla á veðið eptirstöðvar af sköttum eða gjöldum, er ganga fyrir kröfu veðdeild- 
árinnar, eða gjald við sölu, samkvæmt 13. gr., er ekki greitt, eða nýr kaupandi 

vanrækir að taka að sjer lán. 

16. gr. 

Skuldunautar veðdeildarflokksins skulu {.—14. október ár hvert greiða vexti, 
afborganir og tillög til stjórnarkostnaðar og varasjóðs í einu lagi með jafnri upphæð 

á hverjum gjalddaga. Sjerhvert lán, sem veitt er á öðrum tíma árs en nefndum gjalddaga. 
skal teljast veitt á næst undanförnum gjalddaga, en á næsta gjal lddaga á eptir skulu 
vextir og gjald til stjórnarkostnaðar og varasjóðs þó aðeins takast frá 1. degi þe 
mánaðar, sem lánið er tekið í til næsta gjalddaga (1. oktbr.). 

Tillag til stjórnarkostnaðar og varasjóðs er 34 af hundraði á ári af upphæð / 

lánsins, eins og hún er fyrir hvern gjalddaga, vextirnir eru 414 af hundraði á ári af höf- 
uðstól þeim, sem í láni er á hverjum tíma. 

     

17. gr. 
hinum ákveðna gjalddaga má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar 

greiða attkaafborganir, sem þó standi á hundrað krónum, eða endurborga lánið að öllu 

leyti. Greiðslur þessar má hann lúka með bankavaxtabrjefum 4. veðdeildarflokks eptir 

ákvæðisverði þeirra. Lögmætar skulu greiðslur þessar teljast, sjeu þær komnar til 
veðdeildarinnar fyrir 15. október. Á öðrum tímum árs má og borga lán að fullu, ef 

bankastjórnin samþykkir, þó því að eins að það sje veðdeildinni að skaðlausu. 

18. gr. 

Sjerhver skuldunautur, sem eigi hefur innan 1. nóvember borgað árleg gjöld 

sin, er hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga, skal í dráttarvöxtu al 

nefnduni gjöldum greiða 1 af hundraði fyrir hvern mánuð frá 1. október til borgunardags, 

og skal þá sá mánuður, sem komið er fram í, teljast sem heill 

19. gr. 

Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru í peningum á hverjum 

gjalddaga, skal varið til að innleysa banka vaxtabrjef þau, er veðdeildarflokkurinn 
hefur gefið út, eptir hlutkesti, sem notarius publicus hefur umsjón með, og fram fer i 
viðurvist tveggja manna: annan kveður ráðherrann til þess, hinn bankastjórnin. Þá 
er hlutkesti hefur fram farið, skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar á banka- 
vaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau 
verði útborguð. Auglýsinguna skal birta þrisvar í blöðum þeim og ritum, er 5. gr. 
ræðir um. Veðdeildin má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa 
bankavaxtabrjef flokksins í stærri stíl, en hjer segi 

  

20. gr. 

Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn 
því að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi 

  

   ylt að greiða neina vexti af höfuðstólnum 

upp frá því. Útborgun fer fram á þeim stöðum, sem nefndir eru í 5. gr.
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21. gr. 

Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur 

í varasjóð veðdeildarflokksins, sje þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. 

Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, og 

getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjef 
auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaði því á Íslandi, er flytur opinberar 

síns með 12 mánaða fyrirvara með    

auglýsingar, og í Ríkistíðindunum í Kaupmannahöfn og öðrum ritum og blöðum, er 

bankastjórnin ákveður. Ef enginn gefur sig fram með brjefið í tæka tíð, getur banka- 

stjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabrjei með sömu 

upphæð, sem það er glataðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabrjefið kann að 

hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur veðdeildarflokknum. 

Um ógilding annara glataðra bankavaxtabrjefa og vaxtamiða fer eptir almennum 

lögum. 

23. gr. 

Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið 

notuð til að borga eða afborga lán, má ekki framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau 

undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann hátt, að þau með 

því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirglu veðdeildarinnar, og skal svo innan 

loka næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist endurskoðenda ásamt vaxtamiðum 

þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár. 

24. gr. 

Hljóti veðdeildarflokkurinn að taka að sjer veð, og hafi það eigi selst innan árs 

frá því hann tók það að sjer, skal á fyrsta árlega gjalddaga næst eptir draga inn og 

ónýta jafn mikla upphæð bankavaxtabrjefa þeirra er veðdeildarflokkurinn hefur gefið 

út. Heimilt er þó að jafna inndrætti þessum á 2 eða 3 ár. Síðan á varasjóðurinn eignina. 

25. gt. 

gr.), hefur veðdeildin heimild til að Þegar lán eru komin í gjalddaga (sbr. 15. 

láta selja veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, 

samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra 18. febrúar 1847, 10. gr., 

eða láta leggja það veðdeildarflokknum út til eignar, ef þörl er á. 

Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal 

þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum 

byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neinskonar dómsskoti. 

Veðdeildin hefur aptur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje rjett, og komin í 

gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er hann hefur 

skaðast á uppboðinu og öllum málskostnaði að skaðlausu. Veðdeildin getur löglega 

samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram 

fara á skrifstofu uppboðshaldara. 

26. gr. 

Fje ómyndugra manna, og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal viðlaga- 

sjóðs, má verja tilað kaupa banka vaxtabrjet veðdeildarflokksins, en þó eigi hærra verði 

en ákvæðisverð þeirra er, eða sjeu bankavaxtabrjefin verðlögð í erlendum kauphöllum, 

þá eigi hærra verði, en síðasta verðlag á þeim þar, er menn vita um í Reykjavík. 

Nr. 7. 
7. mai.
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Nr. 7. 27. gr. 
7. mai. Veðdeildarflokknum skal stjórnað af stjórn Landsbankans. Ákvæði þau sem 

sett eru > lögum nr. 14, 18. sept. 1885 um stofnun landsbanka, 28. og 30. gr., lögum 
nr. 2, 12. janúar 1900 um bre yting á þeim lögum 3. gr. 1. málsgrein, og lögum nr. 12, 
9. júlí 19 09, um breyting å såmu lågum, skulu einnig gilda um veðdeildarflokkinn. 
stjórn hans, endurskoðendur og reikningsskil. 

Fyrir bókfærslu, reikningshald og til annars nauðsynlegs kostnaðar, má greiða 
allt að 5,000 kr. á ári og til endurskoðenda má verja 300 krónum til hvers á ári. 

28. gr. 
Eindurskoðunarmenn Landsbankans skulu hafa vakandi auga á, að veðdeildinni 

sje stjórnað samkvæmt ákvæðum þeim, sem sett eru fyrir henni og skulu þeir því 
einkum gefa gaum að því, sem hjer segir: þeir skulu hafa gætur á, að aldrei sjeu í veltu 
bankavaxtabrjef, er nemi stærri upphæð samtals en heimilað er með 2. og 19. gr.; þeim 
ber að yfirfara skjöl hvers láns, sem veitt er, til þess að sjá um, að haldin sjeu ákvæði 
þau, er sett eru fyrir útláni; þeir skulu hafa stöðugt eptirlit með því, að bankavaxta- 
brjef þau, er ræðir um í 23. gr., sjeu þannig ónýtt, að ekki sje framar hægt að setja 
bankavaxtabrjefið eða vaxtamiða þess í veltu; þeir skulu að lokum að minnsta kosti 
einu sinni á ári sannreyna, að heimafje veðdeildarinnar og veðskuldabrjef m. m. sjeu 
fyrir hendi. 

g 
Sjerstakan reikning skal halda yfir 4. flokk bankavaxt: tbrjefanna, enda, sjá þeim 

til tryggingar sjerstakur vara, 

29. or. 
n 

  

sjóður, og skulu í hann renna tekjur veðdeildarflokks 

30. gr. 
Veðdeildin tekur að sjer að gefa út bankavaxtabrjef 4. flokks 1. júlí 1914. 

31. 
eð 

Ákvæði þessarar reglugjörðar snerta ið. engu „ ti reglugjörðir þær fyrir veðdeild. 
Landsbankans, sem staðfestar voru 15 . juni 190( . april 1903, 5. júlí 1905, 1. april íka, 

1906 og 20. október 1909, nje heldur bankavastab rel bau, sem gefin eru "út sam 
kvæmt þeim. 

Stjórn Landsbankans í Reykjavik, 7. mai 1914. 

Björn Kristjánsson. Björn Sigurðsson. 

Jón Gunnarsson, Vilhj. Briem. 
settur. 

Framanrituð reglugjörð staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 7. Maí 1914. 

H. Hafstein, 

Jón Hermannsson.
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Nr. 8. Konungleg åuglysing at md, 
um åd konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og 

Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vjer erum aftur heim komnir úr ferð Vorri til útlanda, 

kunngjörum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, að Vjer höfum sjálfir 
í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vjer með opnu brjefi 7. maí 1914 samkvæmt 

1. grein í lögum nr. 25, 11. febr. 1871, höfðum falið bróður Vorum elskulegum, 

hans konunglegu tign Haraldi Christiáni Frederiki að hafa á hendi, sem ríkisstjóra, 

í fjarvist Vorri. 

Gefið í Kaupmannahöfn, 27. maí 1914, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian BR. 

(L. S.) 
  

— Zahle. 

(Endurprentud bladsida.)



Nr. 9 
1. ågust. 

Stjornartidindi 1914. Á. 14 Nr. 5. 

Lög 
um ráðstafanir til þess að tryggja landið gegn hættu, sem stafað 

geti af ófriði í Norðurálfu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Sameinað Alþingi kýs, jafnskjótt sem verða má, 5 manna nefnd, til þess 

að vera landsstjórninni til ráðuneytis um ráðstafanir til að tryggja landið gegn 
hættu, sem því geti stafað af ófriði stórvelda í Norðurálfu. 

2. gr. 

Í þessum tilgangi heimilast stjórninni, ef þörf gjörist: 
1. Að kaupa frá útlöndum fyrir landssjóðs hönd hæfilegar birgðir af nauðsynja- 

vöru, svo sem korni, kolum, salti, steinolíu, vjelaolíu, veiðarfærum, læknislyfj- 
um 0. 8. frv. 

2. Að verja til slíkra kaupa handbæru fje landssjóðs, er hann má missa frá öðr- 
um lögmæltum útgjöldum, sbr. þó 4. lið. 

3. Að taka ennfremur alt að 500 þúsund króna lán til slíkra kaupa. 
4. Að stöðva fjárgreiðslur þær, sem taldar eru í fjárlögunum fyrir árin 1914 og 1915 

í 13. grein, B. II— XVIII, svo og allar lánveitingar úr viðlagasjóði, er heim- 
ilaðar eru í fyrgreindum fjárlögum, þó svo að eigi komi í bága við þegar 
gjörða samninga og ráðstafanir um verk eða loforð um lánveitingar á þessu ári. 

3. gr. 

Landsstjórninni er og heimilt, að leggja bann að einhverju leyti eða öllu 

við útflutningi eða sölu úr landi á öllum aðfluttum nauðsynjavörum, svo sem 
matvælum, veiðarfærum, salti, kolum o. s. frv., ef slík ráðstöfun skyldi reynast
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nauðsynleg vegna yfirvofandi eða hafins Norðurálfuófriðar. — Þó má eigi meina Nr. 9 
skipum að taka hjer kol eða aðrar birgðir, er þeim eru nauðsynlegar, til þess að Í ágúst 

komast heim til sín. 

Á sama hátt heimilast landsstjórninni að leggja bann við útflutningi ís- 

lenskra matvæla, ef aðflutningur til landsins af útlendum matvælum heftist svo, 

að til voða horfi fyrir landsmenn. 

Heimilt er stjórninni ennfremur að ákveða í reglugjörð refsingar fyrir 

brot gegn þessari grein. 

4. gr. 

Landsstjornin åkvedur, hvort gera skuli framangreindar rådstafanir og 

hvenær, svo og å hvern hått skuli rådstafa birgdum peim, sem keyptar kunna 

ad verda samkvæmt lågum pessum, og hvernig skuli selja pær. 

Ennfremur má landsstjórnin, ef almenningsþörf í einhverju bygðarlagi 

krefur, taka eignarnámi matvæli og eldsneyti hjá kaupmönnum eða framleiðend- 

um, enda komi fult endurgjald fyrir. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og gilda þar til næsta Alþingi kem- 

ur saman. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 1. ágúst 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian ÁR. 

(L. 8.) 
  

Sig. Eggerz.
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Nr. 10. LO g 
3. ágúst. 

um viðauka við lög 1. ágúst 1914, um ráðstafanir til þess að 
tryggja landið gegn hættu, sem stafað geti af ófriði í Norðurálfu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með sam- 
þykki Voru: 

1. gr. 

Á eftir orðunum >framleiðendumc i 2. málsgr. 4. gr. komi: 
eða öðrum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. ágúst 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Sig. Eggerz.
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Lög 
um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í bönkum 

og sparisjóðum og á póstávísunum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og 

Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með sam- 

þykki Voru: 

1. gr. 

Íslands banki skal, með samþykki bankastjórnarinnar, leystur undan þeirri 

skyldu, að greiða handhafa seðla bankans með gullmynt, samkvæmt lögum nr. 
66, 10. nóv. 1905, 4. gr., gegn því, að hann afhendi landsstjórninni allan málm- 

forða sinn, sbr. sömu lög, 5. gr. a og b, til ráðstöfunar, enda taki landsstjórnin 

fyrir landssjóðs hönd jafnframt að sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar upphæðar 

af seðlum bankans, sem málmforðanum nemur. 

Um leið og lög þessi ganga úr gildi, eða ráðstöfuninni um óinnleysanleik 

seðlanna verður af ljett, afhendir landsstjórnin bankanum aftur gullforðann. 

9 er, 2, gr. 

Meðan lög þessi eru í gildi heimilast landsstjórninni að banna póststjórn- 
inni að nokkru eða öllu leyti að afgreiða póstávísanir og póstkröfuávísanir til 
annara landa. 

3. gr. 

Meðan lög þessi eru í gildi, er landsstjórninni heimilt að ákveða, hversu 

mikið fje megi taka út úr hverri sparisjóðsbók eða innlánsbók á degi, viku eða 

mánuði, í bönkunum, útbúum þeirra og öðrum sparisjóðum landsins. 

Nr. 11. 

3. ágúst.
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4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til októberloka 1914. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. ágúst 1914, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Ghristian R. 
(L. 8.)     

Sig. Eggerz.
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Konungsbrjef Nr. 12. 

um lenging alpingistimans. 

Christian hinn Tiundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sijesvík, „Holtsetaland Stórmæri, Pj |     
> Aldinborg 

Vjer viljum hjermeð vel 

umboð til þess að samþykkja 

setu eiga allt að 2 vikum fram 

brjefi 20. apríl þ. 

  

ið
 

    

Sig. Eggerz. J 

Til herra Sigurðar Eggerz, 
£ 
i Vors rådherra fyrir Island. 

Huglýsing 

um kirkjugjald í Hofsstaðasókn í Skagafjarðarprófast a on 2
 

Q
 

Þá
 5 lø
 

vr. i3, 
16 

Landsstjórnin hefir samkvæmt lögum ur. 40, 

  

        ákveðið, að kirkjugjald í Hof í Skagafjarðarprí 

1914 að telja vera 7ó awrar á hvern gjaldsk SKY idan safnaðar 

Þetta hirtist hjermeð. 

  

Í stjórnarráði Íslands, 16. september 1914. 

ss. en 
Sig. Eggerz. 

Eggert Briem.



ho
 

co
 

Nr. 14. Auglýsing 

rpir Íslandsbanka frá =“
 

5 MB Á 4 

5 dg 5 oO UQ
 mæ
 

GC
 

0 Gm
. En
 

O:
 

eg
 3 my
 

Á
 

þi
g 

es
 um 

  

Sjerstaklegur aðalfundur hefur 14. f. m. löglega sam-    eftirfarandi breytingar á reglugjö   

þykkt 

1. Við 26. gr. Greinin orðist þannig: 
   

et
 ins skrifi tveir forstjórar í 

sem fulltrúaráðið 
   

    

0 %X TA 1 ; i 
„Það skuldbindur bankann, 

sameimneu eða þá einn forstjóri og m 

skipar. 
í raratólriim tlf vv rakti Ng pat1ÁFT LH lane x heri Í sjerstökum tilfellum getur framkvæmdarstjórn bankans með samþvkki    

     
nnum bankans heimild til að rita undir Ís, veitt eins 

firma bankans vera      

   

F. 
f 

  

  

» 3 - reri ; 1 „ ; 
VER bankann. É ar kvittanir skulu un 

    stoðarmanns hans um, 

lutafjenu, ska 

10 % í varasjó    
   

rúaráðinu 5 % 

kiltir aðalfu 

  

framkvæmdarstjóri        

fulltrúaráðið fellst 

    kosti, af upphæð þessari renna í    
     festist hjermeð samkvæmt lögum 10. 

25. nóvbr. 1903. 

ds, 2. október 1914. 

  

Jon Hermannsson.



DO
 

Sráðabirgðalög Nr. 15. 
5. oktbr. 

um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa nefnd til að ákveða 

verðla ag á vörum. 
DD 

Vjer Christian hinn Tiun 
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, 

konungur, 

  

ski, 

Láenborg og Aldinborg, 
0 id 5 + 

1 oe -x — . , x 
hefur verið berið upp fyrir Oss, að verðlag á nauð-       

  örum hafi farið og ' svo hækkandi vegna 

  

         
synjav sem nú gey 

3 k 
um Kurópu, og það sumst an góðu hófi * verið „eiðst    
   
   

    

frá ýmsum hliðum, að s annara, 

    

þörf kann á að þykja n, til 1 þess að koma í veg fyrir 

óhætilega verðhækkun : að í efa út bráðabirgðalög, samkvæmt 11. gr. 
x 

ands heimild til að skipa nefnd til að ákveða 

  

1 

crårinnar, er veiti ráðl 

  

verðlag á vörum. 

Því bjóðum Vjer og skipum fyrir á þessa leið: 

i, ET. 

  

af 

  

ands veitist Ja „verðlag á innlendri og 

  

útle 

hennar 

og öðrum vörum,    
1. K % 

i þessa. AkKvæðumMm 

   
    £ 1 Trey 1 sg x amkvæmet þessara 

laga setur stjórnarráðið með reglugjörð. 

2. gt 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað 

  

hlutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Sig. Eggera.
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st 1914 um ráðstafanir á 

bönkum og sparisjóðum 

  

ar þeirrar í Norðurálfu, teljum 
% 

bráðabirgða 

  

ll. gr. stjórnarskrár- 

loka októbermánaðar 

orða Íslands banka, inn- 

    
     

   

    

  

á at & 117 de áfr S á póstavisunum, Skul gaa áfram. 

  

skipum fyrir      (au
 

   
    

  

vera i gildi til loka september- 

a megi af u um óinnleysanleik seðla Íslands 

eftir nánari ákvæðum stjórnarinnar þar um, enda sje 

ur afhentur gullforðinn. 

banka einnig 

  

bankanum samtímis af 

2. gr. 
gildi 1. nóvember 1914 

  

allir hlutaðeisendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. október 1914. 

ndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Sy. Eggerz.



Vinda    Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer stað fest þau með samþykki Voru: 

  

    
      á því, að skip eða farmur, sem la 
    

    

      

  

vænta inlegan 

x 
og aðrar 

  

sem hann tókst á 

   

    
        

    

hv {svo 

sem 

Nú tekur maður ;án umboðs hans, og skal 

våte i bå get umboð til. Nú vanrækir 

  

hann Þetta. og er vátryggja átti fyrir (vá- 

á heimting á iðgjaldinu engu að síður.      trygður), sampyl ki hana 

Skylt 

ingunni 

riflega viðurkenningu fyrir vá-    

  

Hverja hagsmuni má 

ingarverð). 

sem sannvirði þeirra nemur (vátry 

        

   
   

     

tilsanei eitthvað til meir skaðabóta en 

ti ingarsamningur bå ógildur, eða þeir samn- 

ingar allir, ef fleiri en einn sjerstakur samningur var gerður um vátrygginguna. 

Nú vátr maður 

vátryggingarverð þess nemur, 

  

  

áð
 

" bestu vitund, 
ve 12 
bá er sú vát 

  

Nu våtrygør må0ul í somu hættu, 

      og ern allar vátryggingarnar í svo mikinn 

hluta af vátr 

öllum hinum teknu vátrygeing: fj 

ábyroðar 

eingarverði hi árhæð hans er mikill hluti af 

  

hæðum samantöldum. Nú voru vátryggingarnar



Nr. 

nóvbr. 

1 . 

í{. ekki teknar s 

hluta, sem 

heldur hin yngri 

      

   

    

1. Þegar 

arsala jafnframt þv 

  

eru framseld 

2. Þesar svo er 

honum að svo miklu leyti 

  

   
vábr sol loarsamn ungi, ann 

  

   

   
   

    

eldri vátrvegingin var tekin fyrir hönd vátrygðs án 

våtry 

  

hy
 

go
 

  

na, án þess að 

Nú Ónýtist % vátry 

eir eða minni 
1 

Sal       

  

sá krafist væri kunnust 
í 

Ss 

á hendur vátrveoi 

endurgreiðslu 
hana. Þó á     

  

    

    

   

  

8. gr. 

Ef våtryggingarfjårhædin er minni en våtryg   

að eins svo mikinn hluta af skaðanum, sem våtry 2 

vátrvyggingarverði þess, sem vátrygt var. 
DS 

  

   

  

ryg kirteini), og skal } 

það verð sje lækkað, ef það sanna 

þegar metið var verðmætið. 

AT 2 
Nú 

sem 

  

munum, jó, of 
rjett hans á hendur skuldunaut að hlut 

skaðabætur. 

Vátryeður á rjett á að heimta skaða sinn bættan af ábyrg a, þótt hann 

ir þeim, sem skyldur var til að sreiða skaðabætur, 

    

hafi ekki fyrst sótt tjett sinn 

nje á hendur skuldunaut, sbr. þó 21. gr. 

eða komið hefir fram við fjárnám, að     
    

vað greiðslur sínar, og er vátrvgðum 

iðgjald sitt endurgreitt, nema ábyrgð- 

) samningnum verði að öllu gi 
  

Nú ber þetta ð eftir að hini r r vátrygði hagsmunir hafa verð lagðir í hættu, þá hefi 

i aldinu að tiltölu við þá áhættu, sem um er iðin. 

 



    
   
      

      
    

um skylt ad skyra 
   

honum eru kunn og máli geta skift, på er 

hendur, att skilyrði, sem ábyrgðartakan 

  

hans sá oæta 

  

ir fyrir um, og ábyrgðarsala var 

gsgerðina, og ekki var sann- 

1 þá ekki skylt að halda i . 

rå atvikum, fongid svo 

unnugt áður samn- 

ógilda sumninginn. Nú 

  

ullgerður, og skal þá þessi van 
4 

skipunar og vitundar vátrygðs, og er hún þá ekki ógild þót 

  

rygðum, en ekki þeim, til atvika, sem að vísu voru kunn vá 

  

Nú var sé 

  

í 12. gr., og er þá samning- 

hafi verið til eltir ö á a = 

    

urinn ógildur og fyri 

vitund, nema ábyr 

var gerður. 

sem snerta að eins 

1 að þeim hluta, sem 
nd; ekki hafa tekist 

Nú var 
NU Va 

nokkurn hluta 
   

þau atvik sí 
N ak rðr per 

hendur vá ryge hann tokst våtrygg- 

kunn öl atvik.    - „3 
Inouna å& nen 

  

   
      

     

  

rsali á að bæta, hefir orðið á hinum 

og beiðast fyrirskipana hans jóninu    
"smunum og hefta 

   

    
, er hann sjálfur 

våtrygdur þessa skyldu 
þangað til h 

  

ar / 
ix skyldur að aðhafast í þessu 

  
sina, og ábyrgist hann þá i 

å rjett á áð annar 

sem bort 
    

  

sæti honum, oo skal vát: 

  

Nr. 17. 
9 

nåvbr.



  

  

nóvbr, 

í. er á eftir atvikum, þangað til ábyrgðarsali getur sjálfur sjeð þar fyrir 

  

ld % 
Nú vanrækir vátrygður þetta, og ábyrgist hann þá það tjón, sem álíta má, að áby 

  

bíði af vanrækslu hans. 

18. gr. 

veður er skyldur að greiða iðgjaldið gegn afhendingu 

jafnskjótt sem samningurinn er fullgerður, nema annað sje til skilið. 

Ds
 

an
 zingarskirteinis,     

Þriðji katli. 

Um skyldur ábyrgðarsala. 

19. or. 

ábyrg! Óarsali ábyrgist t afleiðingar at hverri þeirri hætta, sem hinir trygðu hags-         

  

   

  

munir eru lao 

einhver háski haf v 

ábyrgð, þótt skipstjói 

og våt > er eigi valdur ad sjålfur, nemaåa    
inn. Ekki ir það ábyrgðarsala undan 

20. gr. 

Í þessum greinum oðarsali ekki skaðann: 

vátrygt Fyrir hönd útgerðarmanns, og tjónið 
á al þá er það ljet út í ferðina, eða það var ekki 

i. Þegar skip og 

  

al því að skipið var 

;g skipsskjöl, eða það var óhæfilega 

  

nægilega vel búið eða mannað, 

hlaðið, eða skaðinn verður af 

á tjóni, sem yfirsjónir eða hirðuleysi 

„ 
rað hinum trvgðu fjármunum til bóta 

i 'ja við skyldustörf þeirra baka 

fyrir tjón, sem leiðir af árekstri. 

     

  

         

      

   

   

        

  

öðrum mönnum. Þó koma þar ekki til 
9. Þegar stafar einungis af 

  

skipi eða skipsbúnaði 

, sem skemdist, var ekki í viðunandi lagi, 

2 æn RT skip er våtryg 

  

sliti, elli, fúa eða maðkátu, eða at 

þegar skipið fór af stað. 
3. Þegar vátrygður er farmur, farmgjald eða verslunarhagnaður á farmi, og 

1 jálfrar, sem skaðanum valda gall eða sá eiginleiki hennar 
í Ár 
i 147. gr. sigling um. På bætir Óarsal skaða þann,     

. , „1 i 
alega lengi vegna óhappa, sem ábyrgð- sem síðast var nefndur, ef ferðin 

i n að kenna. 1 
arsali åby afi ekki verið dræt 

  

nema ætla m     
      

  

A. Þegar vátrypður verslunarhagnaður á farmi eða 

greiðslu á farmgjaldi, þó óhapp beri að, jón á þ 
nú var talið, er farmsendara að kenna sem slíkum 

sjótjóns hefir verið gerður á lögmætuni 

skyldur að greiða eftir niðurjöfnuninni, 
Þá er fullnaðari 

stað og eftir þess lands 
   

#1 
' ADVI 

    

     

      

  
bæ tjónsframlag það, sem þau framlög til 

skaðabóta, sem aðrir hluttaken: a fyrir skemdir   
  

y ja bótaskyldir voru. hjá | 

því, þótt 
   á þeim, en sannanlegt er, að ekki 

Ábyrgðarsali er jafnskyldur til þessa 

jöfnuninni fram yfir vátryggingarverð. 

r verið náð 

: , sje metið í niður- 

  

   
nað niður, og það er ekki vátrygðum. a      Nú hefir sjótjóni 

zingarsamningurinn. til 

  

    og getur hann bå krafist 5, svo sem våtry



  

22. ør. Nr. 17. 

stóbjóns verið Óti emætum % L | 
då d Cc ? i r 

   
bagsmuni    

  

ryg Our skyldur til að     
var ívilnað. 

Sk 

  

til að forðast 
xx 

  

og bad sem v 

og er nonur      

     

        '8 si 

svo ber undir, sem 

   
     åbyrodarsala hefs 

skipi en     ; er åbyrgdarsali bå laus allra måla. 

     

    

Nú er breytt til í fyrir, eykst 

Já € 

  

Fjórði katla. 

1 a skemmist svo,



Nr. 17. 

nóyvbr. 
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2. Þegar vátrygt er farmgjald og þess missir með öllu. 
3. Þegar verslunararður er vátrvgður eða umboðslaun, og varan kemst ekki þangað, 

sem hún átti að fara, 
4. Þegar vátrygðar eru sjótjónsbætur eða sjólánsfje, og veðið, sem fyrir var. ferst 

með öllu eða ekkert fæst af því til lúkningar bótunum eða fjenu. 

28. gr. 
Þá er algert tjón verður, skal ábyrgðarsali greiða að fullu vátryggingarfjár- 

hæðina; þó skal dregið frá henni það, sem sparast af kostnaði þeim, sem vátryggingin 

nær til; svo á ábyrgðarsali og rjett á að taka til sín alt það, sem bjargað kann að verða. 

Nú voru munirnir aðeins vátrygðir að nokkrum hluta verðmætis þeirra, og skal þá bað. 

sem dregið er frá vátryggingarfjárhæðinni, talið eftir rjettri tiltölu milli vátrygging- 

arfjárhæðarinnar og als vátrygginsarverðsins. og fær ábyrgðarsali eftir sama mæli hlut í 

því, sem bjargað var. 
Nú skemmist vátrygt skip og það er dæmt óbætandi með lögmætri skoðunargjörð. 

og á vátrveður þá rjett á að fá bætur. sem algert tjón væri, enda selji hann skipið at 

bendi til ábyrgðarsala. 

29. gr. 

Nú hefir ekki spurst til skips svo lengi, að seglskip fer að jafnaði þrisvar sinnum 

á þeim tíma frá þeim stað, þar sem síðast spurðist til skipsins, til ákvörðunarstaðar þess, 

þó ekki skemri tíma en 3 mánuði, og ber þá að telja skipið týnt. og á þá vátrvgður rjett 

á að krefjast bóta lyrir algert tjón, enda afsal hann sjer í hendur ábyrgðarsala rjetti sinum 

á hinu vátrygða. 

30. gr. 

Hf lagt er farbann (embargo) á skip eða gós, eða því er haldið á annan hátt eftir 

ráðstöfun yfirvalda, eða sjóræningjar taka það, eða skipverjar skilja við vátrygt skip, 

þá getur vátrygður, gegn því að láta al hendi við ábyrgðarsala rjett sinn á hinu vátrygða, 

krafist bóta, sem fyrir alert tjón, el skipið eða gósið hefir ekki verið látið laust. eða 

hann hefir ekki fengið umráð yfir því: 

Áður en 8 mánuðir eru liðnir, ef þessi atburður gerðist í Norðurálfuhöfum eða 

á þeim hluta Miðjarðarhafs. Svartahafs eða Ásóvshals, sem telst til Norðurállu, 

áður en 9 mánuðir eru liðnir, ef atburðurinn varð í öðrum höfum hjernamegin 

Góðrarvonarhöfða eða Hornsköfða í Suður-Ameríku, og 

áður en 12 mánuðir eru Hðnir, ef það varð í þeim höfum. sem eru hinumegin 

Góðrarvonarhöfða eða Hornshöfða. 

Telja skal tímann frá þeim degi. er vátrygður sagði ábyrgðarsala til tjónsins. 

öl. gr. 

Nú vill vátrygður láta hið vátrygða af hendi, og svo er háttað, sem segir í 

síðari málserein 28. gr., og skal hann bå skýra ábyrgðarsala frá fyrirætlan sinni áður 

en 2 mánuðir eru Hðnir frá því, er hann vissi úrslit skoðunargjörðarinnar, en el svo er 

háttað, sem 29. og 30. gr. ræða um. skal hann hafa skýrt frá fyrirætlun sinni áður en 

9 mánuðir eru liðnir hrá því frestur sá er á enda, sem þær greinar tiltaka, eftir hinum 

sjerstöku atvikum í hvert sinn.
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32. gr. 

Nú er frestur sá á enda, sem segir Í 31. gr., og våtrygdur hefir ekki neytt rjettar 

sins til ad låta hid våtrygda af hendi, og tynir hann þá þeim rjetti, begar svo er håttad 

sem segir Í síðari málsgrein 28. gr. og 30. gr. 

Þá er svo liggja atvik til, sem segir í 29. gr, getur vátrygður krafist bóta sem 

fyrir alert tjón, jafnvel eftir að afsalsfresturinn er liðinn, en komi hið vátrygða síðar 

fram, skal hann endurgreiða vátryggingarljeð, et ábyrgðarsali krelst þess, „ með Í af 

hundraði í mánaðarvöxtu, en afsala skal ábyrgðarsali sjer þá hinu vátry aða og bæta 

þann skaða, sem orðið kann að hafa á því og ábyrgðin náði til. 

35. gr. 

Afsal á trygðum munum skal vera skilyrðislaust og óriftandi, og ná til allra hinna 

vátrygðu fjármuna eða þess hluta þeirra, sem hafdur var i í hættu á þeim tíma, er slysið 

bar að. 
Et fjármunir eru að eins trygðir að nokkrum hluta af verðmæti þeirra, er 

vátrygður að eins skyldur að láta af hendi svo mikinn hluta þeirra, sem vátrygging- 

arfjárhæðin er að tiltölu við vátryggingarverðið. 

BER 

Þá er ábyrgðarsali greiðir bætur, letur hann krafist þess, að vátrygður alsali 

honuni skriflega öllum þeim rjettindum. sem hann á að lá ábyrgðarsala í hendur, svo 

og afhendi honum öll þau skjöl, sem fylgja eiga hinu afsalaða og eru í vörslum våtrygds. 

35. g 

Hver så krafa, sem stydst vid våtrvgzingarsamning, týnir gildi sínu, ef henni 

er ekki fylet með lögsókn. áður £ ár eru liðin frá því, er hún varð til. 

Fimti kafli. 

Um endurgreiðslu iðgjalds (ristorno). 

36. gr. 

Ef vátrvgðir hagsmunir eru eigi lag dir í neina þá hættu, er åbyrgdarsali skyldi 

tryggja hið vátrygða í, getur vátrygður krafist, að vátry ggingin Íalli niður og iðsja Ídið 

sje endurgreitt; þó á ábyrgðarsali rjett á þóknun og skal hún vera 14 af hundra O af 

våtryggingarfjårhædinni, ef ekki var annad tilskilið, en helmingur hins umsamda, 18- 

gjalds, ef það var minna en '$ af hundraði. 

37. gr 

Nú ónýtist vátrygging að nokkru leyti eða öllu, vegna þess að tryggingarhags- 

munir voru engir eða minni en ætlað var, eða vegna oftryggingar eða tvítrvggingar, eða 

vegna þess að rangt var sagt til eða ekki nægilega, eða af öðrum slíkum sökum, en vá- 

tryggingartaki fór eftir bestu vitund sinni um þau atvik, sem urðu til ónýtingar vátrygg- 

ingunni, og eins var ástatt med vátrygðan., er hann veitti umboðið til vátrvegingarinnar, 

ef vátrygging var tekin fyrir hönd annars manns, og má þá krefjast endurgreiðslu á 

Nr. 17, 
2 

nåvbr.
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Nn 17 ix + . Korg, 

. | 

Nr. 17. ógja din að því frádregnu, sem áður en hin vátryg 9 . 2 

„ í hætt 
nóvbr 1 hættu. 

    

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Chris tian R. 
L.S.) 

  

Sig 9 Eggerz. Ze 

Nr. 18. Lög 
nóvbr. 

  

um lög um skipströnd 14. janúar 1876. 

Vjer Chris tan 
Vinda og Gauta. 

af guðs náð Danm onungur, 

landi, Stórmæri, Þjettmerski, 
        

  

   

   

    

  

örum kunnug 

strandstaðnu 

tilkynna 

NA er um heimili 

um umboðsmanni be   umboóðs- 
ræðarsala, æ 

   
ådreenum 

rosa og 

  

4 
söluskilmálum við uppboð ., Bem og vid 

skipi saml, ræmt strandlögunum, skal það ákvæði sett, að skipsleifar, se   



surt úr fjörunni, þá er 

eign fjörueiganda. 

  

igendum heimilt 

ndið ve 

  

ða ábyrgðarsa 

   

  

talntram 

"Gar, og 

    

nes 
, 

neskju um, 

      

þegar skipbrotið, 

r hættu. er stal nauðsvi 

útgjöldum 

    r, og enda farmuri 

  

f yr 

    

     
   

  

og je older 

   
bolt „ La Ka 

og taka Kosta in        jgnum má selja þaí 

genginnar i 

  

Fyvrixrmæli w 

sem. se     eru eða settar 

kauptúna. 

  

jyerz. 

    

   

   
   
   

   

    

      

  

    
   

  

     



Nr. 19 ir o g 

nóvbr. , un 3. N 

um breyting á lögum og viðauka við lög nr. 25, 1í. júlí 1911, 

um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum 

s SN Ox e s, Fe. Few o í , „ 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

þessi og Vjer staðfest þau með samþy Alþingi hefur fallist á lög þe Gjörum kunnugt, kki Voru 

I. er. 

Meðan vöntun er á íslenskum vjelstjórum, sem fullnægja 

slu á íslenskum gufuskipum frá 11. júlí 

; teljast hæfir, leyfi til þess að 

þeir fullnægi ekki ákvæðum nefndra 

vjelum skips þess, er þeir ætla að verð; litsmanns med v 

við stýrumannaskólann. 

ákvæðum laga um   

    
"á Íslenskum oulu- 

þeir meðmæli eftir- 

vjelfræðikennarans 

   atvinnu við vjelgæs   

HiT BK veitt mönnum, er til þe 

  

skipum, þótt 

2. Er. 

úr gildi numin bráðabirgðalög 2. mars 1914 um viðauka, 

íslenskum skipum 

  

Með lögum þessum eru 
1 1. júlí 1911, um atvinnu við vjelgæslu á 

  

ð. BT. 

laga frá 11. júlí 1911 orðist svo: 

einhverju því verkstæði 
„ eða hafi stunda 

í 2 ár, enda hafi 

b-liður 3. gr. 
BI hjer á landi Að hann hafi stundað járnsmíði í 3 ár á 

eða erlendis, sem stjórnarráðið 1 

slíku verkstæði í 1 ár og síðan verið undirvjelstjóri með uu danp 

hann fengið vottorð frá meistara 

årnsmi di      nælir með fyrir slika iånne 

  

sinum um kunnåttu, 

d. op 4. QT. 

Aftan við 6, gr. laganna frá 1911 bætist: 

eða hafi siglt 2 ár sem yfirvjelstjóri með undanþágu 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember (914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) Í 

Sig. Eggerz.



Nr. 20. 

nóvbr 

Lög 

   um sandg 

e Nn 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg, 

  

kunnugt: Alþinei hetur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþy kki Voru: 

      

I. gr. 

sandgræðslumála í landinu. En öll forstjórn opin- 

berra rå Sstafana til san ED: lu og varna gegn sandfoki eða uppblæstri lands, skal falin 

Búnaðarfjelaei Íslands. 

Heimilt er landsstjórninni að láta eir sem uppblásturshætta J 
,„ bæði til þess að græða 

  

setur stafað af, í þein að þar verði unnið    
   

   bau svæði að fullu koma Í veg fyrir, að uppblásturinn færist út. Allan þann 

min full umráð vfir slíku svæði, 

  

tíma. sem að sandsræðslunni er unnið, hefir landss 

    

  

% 
ndi eða sá, er afnota krafist endurgjalds fyrir 

  

og getur ei jett hefir yfir     

þau afnot, sem hann annars kynni að hafa af því. 

3. ert. 

   
     

    

   

hlut eiga að máli, og eftir oO við sýslunefndir þær, 

eður, hvar 

  

tillöeum Búnaðs svæði skuli tekin til girðingar og sand- 

,„ sendir Búnaðarfjelaginu 

allar. 

ir, þar sem eigendur eða aðrir. 

græðslu. Sá, er óskar í 

beiðni um það, og Il: 

Þau svæði skulu að í 

    þeir er að standa, vilja sjálf irðingarinnar. 

legeja 

  

Indi ýtir, þeir er að standa, Kostnað á við eirðing, umfram það er eig 

  

     úr landssj Á sama hátt skal greiða 

ið viðhald sirðingarinnar þar til er fram e 
greiða (   ad %., en úr sýslusjóði að      farin afhending sú, sem getur 

x "5, bar sem sandgræðsla     

  

Å beirri 16 > umsjon hafa med verkinu 

fyrir hönd landsstjórna það efni, sem nota má 

     við sandgræðsluna, svo sem grjót, grassvörð, e lyng, valdi það engum 

landsspjöllum. Sje hinsvegar um andsspjöll að ræða, og krefjist eigandi eða nothafi 

bóta fyrir þau, má greiða þær eftir mati óvilhallra manna. 

  

Hf einstakir menn setja girðingar fast við sandgræðslugirðinguna, skulu hlið 

; henni en 40 metra, svo að ganga megi tálmunarlaust kring um alt 

  

vera á þeim, eigi tí 

sandoræðslusvæðið til eftirlits 

Ekki má óupphlevptur vegu irt sandsræðslusvæði, og ekki svo nærri     

eirðineunni. utanvert við hana, að umferðin geti valdið þar uppblæstri. Ef af sum



  

, 11 c: . 
veg, eða gera upphleyptan veg, skal kostnaðinn við það 

carkostna Óinn. 

>. CT, 

svæðið oråid u fær eigandi umråd     

  

beim um 

     
er stjórna 

  

varnar því, Landeig- 

kostnað, 

er orðið 

  

£ al nýju e i hefir aftur fengid svædid til 

það aftur á sinn kostnað, nema 

r að eigandi 

  

     

      

  

efti 

umráða, 1onum skylt að g 
X engu leyti meðferð hans a     hann sanni, að uppblásturinn sje al kenna, og vanræki hann 

ha hafir það, hefn að láta vinna verkið á hans kostnað. 

; elg anda 

skeimd-    

    
    
    

   

um 

unum 
hæot e el 

nguna svo fljått sem 

cepnum å medan. Verdi hreppstjåri 
  

20 aftur s 
   

ie farid ad votta 

Búnaðar miclagnu advar 
    

r 1 
og i hvaða 

    

5 til 100 kr., nema þyngri 

Með mál út af þ eim skal farið sem almenn lögreglumál. 

nóv. 1907 um 
| 

Og uppt MIæ 

    

sjer að hegða. 

Gefið á Amalínborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Sig. HE ggei OY.



O Nr. 21 Log å 

nóvbr. 

um notkun bifreiða 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Gjörum kunnugt: 

í vagninum sjálfum, og æt 

sem 

bæj 
öllu, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Hol tsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenbí 

Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

og Aldinborg, 

  

i. OT. 

sem er knúinn áfram með aflvjel 

  

%ifreið nefnist í lögum þessum hver sá ví 

tlaður til að Áytja fólk 
   

eða varning. Lögin ná ekki til vagna, 

renna á spori, eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði. 

2. gr. 

Stjornarrådid getur, eftir ad hafa , leitað álits hlutaðeigandi sýslunefndar eða 

% eða bannað umferð bifreiða á vegum eða vegaköflum með FE takmarkad 

eða um tiltekinn tíma. ef slík umferd ålitst hættuleg eða til sjerlegra óþæginda fyrir 

  

aðra umferð. 

sje 

bak sem áfram. 

5 metrar; þó getur stjórnarráðið veitt undanþágu frá þessu að því er sjerstæka vegar- 
1,7! 

kafi 

me 

búsettur í, tilkynning um bifreið sína. áður en hún er tekin til 

reglustjóri síðan láta fara fram skoðun á vagninum, og g 

við 

þeirra reglugerða, sem settar verða saml 

og 

me 

nyl 

einu lögsagnarumdæmi í annað með bifreið sína, 

ing! 

9 
». ST. 

Bifreiðar skulu svo gerðar. að þær seti farið eftir kröppum bugðum og auðvelt 

að snúa þeim. Sje Í bifreið þyngri en 350 kg., skal aflvjelin geta knúið hana aftur á 

Ekki má nota breiðari bifreiðar en svo, að mesta breidd utanmáls sje 

á snertir. 

Á hvern bifreið skulu vera: 

tvennir hemlar svo sterkir, að með hvorum þeirra megi stöðva vaeninn innan tveggja 

  

vagnlengda, þó hann renni með fullum hraða (35 km), og umbúnaður, sem varni því, 

að vacninn geti runnið forbrekkis, ei annarhvor hemillinn orkar ekki. 

horn, til þess að gefa með hljóðmerki. 

ennfremur þegar dimt ( 

a. tvö tendruð ljósker, & sitt í 

að ökuma 

hvorri hlið bifreiðarinnar framantil, og í sömu hæð. 

ii að minsta kosti 12 metra fram á veginn. 

    

sem lýsa svo, 

b. eitt ljós, sem ber skæra birtu á merki vagnsins. 

Stjórnarráðið getur með reglugerð sett nánari ákvæði um gerð bifreiða. þar á 

ðal sjerstaklega um þyngd þeirra. 

4. gr. 

Sjerhver bifreiðareigandi skal senda lögreglustjóranum í því umdæmi, sem hann 

notkunar. Skal lög- 
   

  

reiðir vagneigandinn kostnaðinn 

  

skoðunina. Ef vagninn samkvæmt skoðuninni í fulln ægir ákvæðum þessara laga og 

Í sreglustjóri skrá: setja vagninn. 
DVD 

taka at honum 

  

afhenda eiganda merki, sem setja sk al aftan á vagninn, og ekki má 

san hann er notaður. Verði eigandaskifti að bifreið, skal bæði hinn fyrri og hinn 

eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra. Flytjist bifreiðareigandi búferlum úr 

íkal hann senda tilkynningu um flutn- 

Ja umdæmanna. Skal lögreglustjóri lögsagnarumdæmis þess, 

      

inn til lögreglustjóra beg; 
er hann flytst í, ákveða merki það, er bifreið hans þá s kal hafa og afhenda honum það.



Nr. 21. 
2 

nóvbr. 

36 

Lögreglustjóri getur, hvenær sem ástæða er til, látið fara fram nýja skoðun á 

bifreið á kostnað eieanda, og komi bað þá í ljós, að hún fullnægi ekki lengur ákvæðum 
> < i A 2 € > 

laga og reglugerða, setur hann bannað notkun bifreiðarinnar, og tekið merkið af henni. 

ð. ET. > 

2 Enginn má stýra bifreið, nema hann sje fullra 21 árs að aldri. og hafi ökuskírteini 

frá lögreglustjóra, sem heimilar honum að stýra bifreið. 

Til þess að öðlast slíkt ökuskírteini, verður hlutaðeigandi að sýna vottorð frá 

lækni um að hann hafi fulla sjón, og vottorð tveggja valinkunnra manna um að hann sje 

áreiðanlegur og samviskusamur. Enn fremur verður hann að standast prót, samkvæmt 

ákvæðum, er stjórnarráðið setur með reglugerð; þó má í þeirri reglugerð ákveða að sá 
fi r skírteini frá erlendum stjórnarvöldun,. 
    þurfi ekki að taka próf, sem he 

Lögreglustjóri getur svift hvern þann ökuskírteini um tiltekinn tíma eða fyrir 

fult og alt, sem er dæmdur í refsingu fyrir brot á lögum þessum eða reglugerðum þeim, 

sem settar verða samkvæmt þeim, og sömuleiðis hvern þann, sem álitið er að hafi ekki 

lengur þá eiginleika, er útheimtast til þess að fá ökuskírteini. 

6. ør. 

Ökuhraðann skal ávalt tempra svo, að komist verði hjá slysum og ekki sje trufluð 

umferðin. 

Í kaupstöðum, kauptúnum og ámóta þjettbýli má ökubraðinn aldrei vera meiri 

en l5 km á klukkustund, nema stjórnarráðið hafi leyft meiri hraða eftir tillögum hlutað- 

eigandi bæjar- eða sveitarstjórnar. Utan þessara staða má hraðinn vera meiri, ef næg 

útsýn er yfir veginn og ökumaður samt sem áður getur fullnægt öllum skyldum sínum, 

þó aldrei meiri en 35 km á klukkustund. Í dimmu má hraðinn aldrei vera meiri en 15 km 

á klukkustund. 

Þar sem ökumaður sjer ekki langt fram á veginn, í kröppum bugum, við vegamót 

eða gatnamót, þar sem vegurinn er sleipur og þar sem mikil umferð er, má ekki aka hraðara 

etilega, 

  

en svo, ad stådva megi vagninn begar i stad. Sje for å vegmum, skal aka svo g 

ad ekki slettist å adra veefarendur. 

í. gr. 

Ef bifreið mætir vegfarendum, skal hún halda sjer vinstra megin á veginum. 

Xifreiðin skal þegar nema staðar, ef sá sem hún mætir gefur merki, eða ökumaður sjer 

að hestur hræðist eða verður órór, og skal hann gera það, sem í hans valdi stendur, til 

þess að hestarnir komist fram hjá bifreiðinni án þess að fælast. Sömu varúðar skal bifreið- 

arstjóri gæta, er hann vill fara fram fyrir vegfarendur, sem eru á undan honum, en þá 

skal bifreiðin vera hægra megin á veginum. Hins vegar skulu vegfarendur jafnan víkja 

úr vegi fyrir bifreiðum sem öðrum vögnum, og aldrei tefja för þeirra að óþörfu. 

Ef bifreið mætir vögnum eða vegfarendum á þeim stað, þar sem vegurinn er svo 

mjór, að hvorugir komist fram hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar, 

þar sem hinir komast fram hjá henni. 
Ef ferðamenn með hlaðna vagna hafa neyðst til að víkja út af vegi fyrir bifreið, 

skal bifreiðarstjóri veita liðsinni sitt, ef þörf gerist. til að koma vögnunum aftur á veginn. 

8. gr. 

Ökumaður bifreiðar skal gefa merki með horni sínu í tæka tíð, þegar hætt er við 

árekstri. Hann skal þegar í stað hætta að gefa hljóðmerki, ef hestar hræðast eða verða 

óróir, og ekki má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá hestum á veginum.
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Ef slys vill til, sem stafar af eda stendur i sambandi við notkun bifreiðar, skal „ór 
9. gr. 

ökumaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfanei og hjálpa þeim, er 

slasast hefir, ef þörf gerist. 

10. gr. 

Óski útlendingur að nota um stuttan tíma bifreið, sem hann hefir með sjer frá 

útlöndum. getur lögreglustjóri í því lögsaenarumdæmi, þar sem hann fyrst vill nota vagninn, 

  

að nota bifreiðina, þó ekki lengur en 3 mánuði, 

  

veitt honum tímabundið leyfi til þess 

með skilyrðum þeim, er þurfa þykir til þess að ná tilgangi þessara laga. Leyfi þetta getur 

lögreglustjórinn í hverju því lögsacnarumdæmi, sem bifreiðin er notuð i, afturkallað ef 

honum þvkir ástæða til. 

il, gr. 

Tvíhjóla bifreiður og þær þríhjóla, sem ætlaðar eru einum manni, þurfa ekki að 

hafa nema einn sterkan hemil og eitt skært ljós í dimmu (sbr. 3. gr.). 

12. gr. 

Brot n lögum þessum og gegn reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim verða 
oog sín 

settar, varða sektum frá 10 til 500 kr., nema þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum. 

13. gr. 

Hljótist slys eða tjón af notkun bifreiðar. annaðhvort beinlínis af akstri hennar 

eða af því að hestur vegfaranda fælist, eða á annan svipaðan hátt, er sá, sem ber ábyrgð á 

bifreiðinni, skaðabótaskyldur, nema sá, sem fyrir slysinu eða tjóninu varð, eða einhver 

þriðji maður, hafi orðið valdur að slysinu eða tjóninu af ásettu ráði eða með vitaverðri 

óvarkárni. eða uppvíst verður að slysið hlaut að vilja til. þrátt fyrir þá aðgæslu og var. 

kárni, sem ökumanni er skylt að gæta. 

Framanskráð regla gildir þó ekki um slys eða tjón á tó ki eða varningi, sem bifreiðin 

Aytur, nema ræða sje um bifreið, sem er til afnota fvrir almenning gegn borgun. Að öðru 

leyti fer um skaðabótaskyldu fyrir slík slvs eða tjón eitir almennum velum. 

id. gr. 

Kisandi bifreiðar ber ábyrgð á henni og er skaðabótaskyldur samkvæmt 13. gr. 

Noti maður bifreið annars manns í heimildarleysi færist skaðabót: skylda eigandans yfir 

á notandann. 

15. gr. 

Med framangreindum åkvædum um skaðabótaskyldu er ekki skertur neinn sá 

rjettur til skaðabóta, sem leiðir af : slmennum reglum. 

ga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 
S Eftir þessu ei 

({efið á Amalíuborg. 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Sig. Eggerz. 

 



Nr. 22. La o q 

um breyting á póstlögum 16. nóv. 1907. 

Vje >r Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í í Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
7 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Á ettir staflið b. í 16. gr. í póstlögunum 16. nóvember 1907 komi nýr stafliður 
svo hljóðandi: 

c. Þegar skaðinn stafar af óviðráðanlegum atburðum, hernaði eða borgarastyrjöld 
(vis major). 

Stjórnarráðið getur gert undantekning frá þessu ákvæði með reglugjörð. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigenður sjer að hegða. 2 g J g 

Gefið á Amalínborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. DVD ö oOo 

Christian R. 
(L.    

g. Eggerz. 

Nr. 23. L 6 
EN 3 
nóvbr. mn Ppið , Y ána 

um irtðun er € 

ye AE „ . . , . i , 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Í áenborg og Aldinborg, 15 

(fjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 
Stjórnarráð Íslands getur ákveðið, að hjerar skuli friðaðir vera, nokkurn hluta 

árs eða alt árið. 

2. gr. 

Brot gegn ákvæðum þeim, er sett verða samkvæmt 1. gr., varða 20 kr. sekt fyrir 

hvert dýr, sem drepið er eða veitt: rennur helmingur sektarinnar í sjóð þeirrar sveitar, 

þar sem brotið var framið, en hinn helmingurinn til uppljóstrarmanns. 

Með mál út af brotum á friðunarákvæðunum skal farið sem opinber lögreglumál. 

  

iftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sig. Eggerz.



Di 
ðe 

Log Nr. 2 . 

x > . . pr 4 FA » , . . nåvbr. 
um ad landsstjorninni veitist heimild til ad låta reisa hornvita 

á Grímsey í Steingrímsfirði 

Vjer Christian hinn Tíundi, af ss | náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, S rmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: 

  

i hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþví kiVoru: 

dsstjórninni veitist heimild til a ð láta reisa hornvita á Gr 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

rímsev í Steingrímsfirði. 

sjer að hegða. 

refið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

}ndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz. 

um stofnun kennarastóls í klassiskum tn
 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetala 

Ö :á Háskóla Í óvbr 
æðum við Háskóla Islands. ””"”” 

guðs 
ndi 

KL ni, 

náð Danmerkur konungur 

  

Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, ! 5 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer sta st þau með samþykki Voru: 

l. 

Við Háskóla Islands skal stofna kanna "astól 

latínu ásamt þeim fræðum, er þar til 

Tr 

oe
 

  
klassiskum frædum (er grisku og 

teljast). 

2. gr. 

Så er skipar kennarastél pann, or i 1. gr. segir, skal 

láskólann, enda 

imarastarfið veitist eftir tillögum Há 

Eftir þessu eiga allir 

aðnjótandi sem dósentar við Í 

Ke! 

    

verða allra sömu rjettind: 

opnum samsvarandi skyldur. 

hlutaðeigendur sjer að h 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 

  

Undir Vorri konung! egu hendi og innsigli. 

Christían R. 
(L.S 

Sig. Eggerz.
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Nr. 26. 
2 

nóvbr. 
um að landsstjórninni veitist heimild til að láta gera járnbenda 

steinsteypubrú á Langá í Myrasýyslu. 

Lög 

  

9 N s ., e y * i , 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
   

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur 

  

ist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Landsstjórninni veitist heimild til að verja alt að 3000 kr., til þess að gera járn- 
benda steinsteypubrú á Langá í Mýrasýslu, gegn '/s frá hlutaðeigandi bjeraði. 

Eftir þessu eiga alhr hlutaðeigendur sjer að heeða. 8 8 J { 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sig. Eggera. 

Nr. 27. 

nóvbr. 

Log 

um að landsstjórninni heimilist að veita stjórn heilsuhælisins á 

Vífilsstöðum styrk úr landssjóði til reksturs hælisins. 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guds af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Landsstjórninni heimilast að veita stjórn heilsuhælisins á Vífilsstöðum 10 þúsund 
króna aukastyrk úr landssjóði til reksturs hælisins árin 1914 og 1915 og má styrkurinn 

ekki verða hært, nema brýn nauðsyn beri til. 

Eftir þessu eisa allir hh       eigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggera.



Heimildarlög Nr. 28. 
G 

[A
S 

nåvbr. 
fyrir landsstjórnina, til þess að flytja listaverk Einars Jónssonar 

frá Galtafelli heim til Íslands og geyma þau á landssjóðs kostnað. dd 

Vjer Christian hinn si af Janmerkur konungur 

  

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtse setalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
1 
ix a 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög hesi og , Vjer. staðfest þau með samþykki Voru: 

Stjórninni er heimilt að verja alt að 4000 kr., tilað flytja listaverk Einars Jónssonar 

frá Galtafelli heim til Íslands og geyma þau á landssjóðs kostnað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

  

Undir Vorri konunglegu og innsigli, 

Christian R. 

Si q- Eggerz Ba Si
n 

åg Nr. 29. 
' 2. 

nóvbr. 

um breyting á lögum um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907. 

re FAN F hn % > #3 

Vjer Christian hinn Ti undi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, € 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

gr. laga 22. nóv. 1907 um vegi, Auk þeirra flutningabrauta, sem taldar er 
milli lögsagnarumdæmanna. skal vera flutningabraut frá Reykjavík til H: 

  

2. 9 
Sýslunefndin og hreppsnefndin i Vestmannaeyjasyslu hafa á hendi sameiginlega 

alla stjórn vegamála innan sýslunnar 

Nefndirnar ráðstafa Í sameiningu sýslu- og hreppsvegatjenn, ákveða hvar vegir 

j skuli liggja og hafa umsjón og stjórn með vegagjörðum og viðhaldi vega. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(1. 5) FJ 

Sig. E ggerz.



Nr. 30. hö Cc 
þr 

nóvbr. 
um breytingar á lögum nr. 11, 20. okt. 1905, um landsdóm. 

m 
hinn Ti undi bh af guds nåd Danmerkur konungur, 

rtogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Pjettmerski, 
Aldinborg, 

   

  

og þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

ll. gr. Il. máisgr. síðasta setning orðist svo: 

Dómruðning fer þannig fram, að báðir málsaðiljar, sóknari og ákærður eða 

verjandi hans. koma fyrir forseta á tilteknum stað og stundu, og ryður ákærður 1 af 

hinum lögskipuðu dómendum og 7 af hinum kjörnu, og sóknari ryður 1 af hinum lög- 

skipuðu og 6 af hinum kjörnu. 

2. ør 

  

Aftan við 14 
er jafnan sje einn hinna lögskipuðu dómenda. 

gr. fyrri málsgr. bætist: 

3. gr. 

Í 16. gr. 2. málsgrein verði »/;« ad: 
2 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1544. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LL. 9, a a 

Sig. Eggera. 

Nr. 31. Lö gq 
9 

nóvbr um varadómara Í hinum konunglega íslenska landsyfirrjetti. 

eg ” . .… w e NZ e , 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holísetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: € 

I. gr. 

Prófessorarnir í lagadeild Háskóla Íslands eru sjálfkjörnir varadómarar í lands- 

yfirrjettinum, hvort sem heldur losnar þar sæti, dómari forfallast um stundarsakir eða 

víkur úr dómarasæti.



i 

2. of. Nr, 31, 

Nú losnar sæti i landsyfirrjettinum, dómari víkur úr sæti eða forfallast, og 167%; 

tekur þá dómstjóri eða sá, er veitir dómi forstöðu í hans stað, einn prófessoranna með 

hlutkesti í rjettinn. Ef enginn hinna reglulegu yfirdómara skipar sæti sitt, þá ganga 5 

prófessorar lagadeildarinnar í rjettinn. 

ð. OF. 

Sá af prófessorunum, sem hverju sinni verður kjörinn í dóminn, tekur hið auða 
   

sæti. Nú eru fleiri sæti auð en eitt, og fleiri prófessorar kjörnir í einu en einn, og taka 

þeir sæti í dóminum eftir embættisaldri. 

£. GT. 

Nú losnar sæti í landsyfirrjettinum, og tekur þá varadómari helming launa þeirra, 

  

er því sæti fylgja, þar til skipað er í embættið 

  

Þá er yfirdómari forfallast eða víkur sæti fær varadómari 40 kr. fyrir hvert 

  

mál, er hann tekur þátt í dómsuppkvaðningu þess. 

Þá er varadómari gegnir störfum yfirdómara, án þess að hann sje forfallaður 

eða hafi orðið að víkja úr dómi, greiðir yfirdómari þóknunina. 

Ð. ET. 

Ef eigi er unt að taka varadómara úr lagadeild Háskólans, setur landsstjórnin 

dómara í hið auða sæti. 

6. gr. 

2. málsgr. 6. gr. í tilsk. 11. júlí 1800 er úr gildi numin með lögum þessum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
„8 S.) 

' Sig. Eggerz. 

LO q Nr. 32. 
> 

nåvbr. 
um heimild fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum rjett til 

þess að vera dómtúlkar og skjalþýðendur. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest bau með samþykki Voru: 

l. or. 

Stjórnarráðinu er heimilt að veita 

g 

mönnum rjett til að vera dómtúlkar og 

skjalþýðendur.



Nr. 33, 

nótbr 

44. 

2. gr. 
Ef maður vill öðlast þann rjett, sem um er rætt í 1.gr., skal hann hafa sannað 

fyrir Stjórnarráðinu, að hann kunni nægilega vel þá tungu, sem hann vill öðlast rjett 
til að túlka fyrir dómi eða þýða skjöl úr og á, og að hann hafi að öðru leyti þá þekkingu 
til að bera, er ætla má, að fullnægjandi sje til að leysa þau störf vel af hendi. Heimilt 
er Stjórnarráðinu að skipa prófnefnd og ákveða henni kaup, er greiðist úr landssjóði. 

ðið skipar fyrir um prófið. 

  

Stjórnarrá 

3. gr. 

Nú hefir maður öðlast rjett þann, er um er rætt í 1. gr., og skal hann þá skyldur 
að vera túlkur á dómþi ngum og þýða skjöl fyrir menn og stofnanir. Hann skal og heita 
því við drengskap sinn, að vinna verk sitt eftir bestu vitund, og að ljósta eigi upp leynd- 
armálum. Rjett er þó. að aðrir menn sjeu dómtúlkar og skjalþý Sendur. ef þeir eru 

dómkvaddir til þess í hvert skifti. 

ya
 gr. 

Dómtúlkar og skjalþýðendur skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot sem sýslun- 
armenn. 

ð. gr. 
T o 

Stjórnarráðið semur og setur verðskrá yfir verk dómtúlka og skjalþýðenda. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

SS) 

Sig. Ek ygera. 

Log 

um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905. 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtset alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjorum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 
Hreppsnefnd skal á ári hverju í októbermánuði sera áætlun um allar tekjur og 

öld hrepi     sins yfirstandandi fardagaár, og að því leyti, sem aðrar tekjur hreppsins 
hrökkva eigi fyrir útgjöldum, jafna niður eftir efnum oo ástæðum sem aukaútsvari því, 

  

sem vantar, á alla þá, sem. eiga lögheimili eða hafa fast aðsetur í hreppnum eigi skemur 
en þrjá mánuði. Þeir skulu greiða þar fult gjald eftir öllum efnahag sínum, nema þeir



45 

á gjaldårinu hafi lika haft fast aðsetur annarsstaðar og g2
 goldid þar útsvar, þá skal frá Nr. 03 

öldu annarsstaðar, þó ekki at 
nóvbr. ársútsvarinu draga tiltölulega við þann tíma, er þeir 

meira en þeir guldu þar. 

Ef rekin er í hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo sem ve orslun 

eða einhver kaupskapur eða þilbátaútgerð, þá má leggja á þá atvinnu aukaútsvar, 

þótt ekki sje rekin nema 8 vikur og atvinnurekandinn eigi heimili annarsstaðar. Á 

hvalveiði, síldveiði með nót, laxveiðiafnot, ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðaafnot 

af jörð, þótt engin ábúð fylgi og lóðarafnot. sem einhvern arð gefa, má leggja útsvar, 
æ 

þótt sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. Á kaupfjelög og pöntunarfjelög má le 

  

aukaútsvar, ef þau hafa leyst borgara fn og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo sem 

hæfa þykir eftir árlegri veltu og arði í söludeild fjelagsin 

2. gr. 

Nú stundar aðkomumaður bátfiski á útveg annara en þarsveitarmanna, og dvelur 

í veiðistöð sama hrepps4 vikur eða lengur, og má þá jafna á hann útsvari 

leg hundraðsgjald á afla. 

Útsvarinu skal formaður hafa lokið fyrir skip sitt, áður en hann fer á brott. Þó skal 

hæfilegu, eftir 

  

tímalengd og í samanburði við innsveitarinonn, en. ekki 

Þa 

eigi leggja aukaútsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppum í sama sýslufjelagi. sem útræðið 

er í, ef á þá er lagt útsvar í sveitarfjelagi þeirra. 

3. gr. 

Í Vestmannaeyjasýslu er sýslumaðurinn og fjórir kjörnir menn í nefndinni. 

Þessi breyting á skipun sýslunefndar Vestmanna: >yjasyslu 

  

ramkvæmda fyr en vid næstu prestaskifti, eftir ad lög þessi hafa 

4. gr. 

Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra nefndarmanna 
br 1 

(að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. Á nefndarfundum ræður afi atkvæða. 

ð. EFT . gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numdar 36. gr. og Íveri nm ålsgr. 37. gr. sveitar- 

    

stjórnarlaga frá 10. nóv. 1905, svo og > au 1 åkvædi 55., 56. 0! 'r., sem snerta syslunefnd 

Vestmannaeyjasýslu sjerstaklega og fara í bága við lög þessi; enn fremur er úr gildi 

numin fyrri málsgrein 66. gr. ofannefndra laga. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ rr 

Sig. Egger».
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Log 

um breyting á 6. gr. í lögum nr. 86, 22. nóv. 1907, um breyting 
á tilskipun 20. apríl 1872 um bæjarstjórn í Reykjavík. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

6. gr. í lögum 22. nóv. 1907 un breyting á tilskipun 20. apríl 1872 um bæjarstjórn 
ölst svo! 

  

Innan loka nóvembermánaðar ár hvert, skal samin åætlum um tekjur og gjöld 

  

kaupstaðarins fyrir hið næsta ár, samkvæmt fyrirmynd, er stjórnarráðið hefir samþykt, 
og skal henni fylgja yfirlit yfir afgang og halla í einstökum liðum síðasta reiknings. 

í áætluninni skal sem sjerstakur tekjuliður jafnmikil upphæð eins og tekjuafgangur      
sá nam, er orðið hefir á reikningi bæjarins næsta ár áður. Einnig skal taka í áætlunina 

  

sem sjerstakan gjaldalið jafn mikla upphæð eins og tekjuhalli sá nam, er orðið hefir á 
bæjarins næsta ár áður en áætlunin var samin, nema tek; hallinn stafi af 

upphaflega var ákveðið að greiða skyldi með lánsfje. Skal áætlun þessi         
arstjórninni á tveimur fundum með hálfs mánaðar DILD Við aðra 

bæjarstjórnin íhuga áætlunina grein fyrir grein út af fyrir sig, og skal 
1 mynd, sem bæjarstjórnin þá samþykkir hana, vera regla, sem farið 

verður eltir, fyrir upphæð bæjarsj 

  

  
alda og fjárstjórn næsta árs, án þess að æðra samþykkis 

þurfi við, nema í því tilfelli, sem getið er um í 19. gr. bæjarstjórnartilskipunarinnar 
Áætlun þessa skal leggja til sýnis á bæjarþingsstofunni., eða öðrum hentugum stað, eigi 
skemur en 14 daga í desembermánuði ár hvert. — 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) mn 

Sig. Eggerz. 
 



LO g Nr. 35, 

nóvbr. 

um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnar rumdæmi 

Reykjavíkur. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

(fjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

i. or, 

Bæjarstjórn Reykjavíkur lætur mæla allar lóðir og lönd imnan takmarka kaup- 

staðarlóðar Reyk javíkur og gera nákvæman uppdrátt af þem. 

Það, sem ákveðið er í ettirfarar 

  

reinum um lóðir, gildir einnig um önnur lönd 

í kaupstaðarlóðinni. 

1 
Mælikvarði uppdráttarins skal ekki vera minni en 1 :500. Skal uppdrátturinn 

sýna greini aga ba *kmörk hverrar lóðar og afstí    du til nágrannalóða, og grunnflöt húsa, o 

þeirra og mannvirl sem á lóðinni eru. 

  

Bæjarstjórnin ræður mann til að mæla lóðirnar og gera uppdrátt at þeim. M æl- 
   

ingamanni og aðstoðarmönnum hans er Ír} umferð um lóðir manna meðan á mæling- 

unni stendur, og skulu eigendur lóða eð: umboðsmenn þeirra skyldir, að láta þeim i 

tje þær upplýsingar, er þeir æskja og þurfa, til þess að geta framkvæmt starf sitt. 

ci lóðar, skal hann gera eiganda hennar 

eða umboðsmanni hans, svo og eigendum nágr rannalóða eða umboðsmönnum, ef kunnugt 

er um þá, enda sjeu þeir heimilisfastir í Reykjavík eða þar staddir, viðvart, með 3 sólar- 

hringa fyrirvara um það, hve nær merki % verði ákveðin. Er þeim rjett að sækja merkja- 

    

Áður en mælingamaður ákveður 

   

  

stefnu, er halda skal á lóðinni, og se mælinsamanni til um lóðamörk. Ef menn 

  

verða ásáttir um lóðamörk, setur mælingamaður þess í dagbók sinni, enda er hún þá og 

lóðamerkjabók, ef þeim ber saman, lögsönnun fyrir stærð og legu lóða. 

Nú sækja eigendur lóða eða umboðsmenn þeirra eigi merk jastefnu, hvort sem því 

- síns til að 

vera þar við, og ákveður mælingamaður þá merki eftir skýrslum þeirra lóðareigenda, 

£ 
veldur, að eigi er kunnugt um þá, þeir eru fjarverandi eða neyta eigi rjett 

  

sem stefnuna hafa sótt. eða umboðsmanna þeirra, og öðrum Sogn um. 

Eigendur eða. umboðsmenn lóða, er eigi hafa sótt mer kjastefnu, geta, ef þeir 

vilja eigi hlíta merkjasetningu, gert mælingamanni, innan 4 vikna eftir nerkjastefnu, í I 
, 
Á i á, eftir lögum 

  

viðvart, og fer um dómsvald á á; einingi lóðarmerkja, þegar svo stendur 

þessum. 

4. gr. 

Bæjarstjórnin löggildir bók, sem nefnist lóðamerkjabók. Skal mælingamaður 

rita í hana lýsing á merkjum hverrar lóðar og setja hjá eftirrit al aðaluppdrættinum yfir 

lóðina og mörk hennar, ef honum þykir þurfa til skýringar, eða ef ágreiningur er um merki. 

Í hana skal rita stærð lóða, bygðra og óbygðra. Mælingamaður, lóðareigandi eða umboðs- 

maður hans og eigendur nágrannalóða eða umboðsmenn þeirra, skulu undirskrifa lýs-



48 

Nr. 35. inguna, en. rjett er lóðaeigendum að gera fyrirvara um ágreining, ef samkomulag fæst 9 

nóvbr 
. eigi um merkin, og skal þá sýna á eftirritinn af uppdrættinun svo greinilega sem unt er, 

hvað milli ber um merkin. Mælingamaður setur þess þó jafnframt, hvora merkjalínuna 
hann telur rjettari, eða geti hann á hvor 
öllum atvikum. 

fallist, hvar hann telur merki rjettast eftir 

    

öllum þrætum um merki lóða sker metkjadómur. Merkjadóm þenna skipa 

    

5 menn. Kýs stjórnarráðið einn; skal hann vera lögfræðingur, og er hann formaður dómsins. 

  

Annan hinna tveggja kýs landsyfirdómurinn, en 

  

bæjarstjórnin hinn. Þrír varamenn skulu 
og kosnir á sama hátt. Varamaður tekur sæti í dóminum, ef aðalmaður deyr, eða for- 
fallist sá, sem hann er varamaður fyrir. Hf bæði aðalmaður og varamaður deyja eða 
forfallast, skal sá, sem kaus þá, velja mann í staðinn. Í dóminum ræður afl atkvæða úr- 
slitum. Um 6hæfi (inhabilitet) merkjadémara 
dómara, samkvæmt landslögum. Áður en mer 

     

fa ilda sömu reglur sem um óhæfi reglulegra 

    

om >! 

1 i dómari byrjar störf sín í dóminum, skal 
hann skrifa undir eiðspjall. Hverjum merkjadómara ber 4 kr. í þóknun fyrir hvern das, 
er hann situr að merkjadómi. 

    

   Nú verður ágreiningur um lóðamörk 
nerkjadóms uppdrátt af þrætulóðunum og skýrslu um það, í hverju ágreiningurinn sje 
fólginn. Formaður merkjadóms kveður málsaðila sí? síðan til þess að sæ kja merkjadóm þing 

ri en. 3 sólarhringar. Skal einn 16 

   og sendir þá mæli gamaður formanni 

        

     

með hæfilegum fy 

  

irvara, er venjulega sje eigi I 
stelnuvottur birta fyrirkallið. Á merkjadómþin: 

iltur      

  

gn. sín og leiða 

  

ggja málsaðiljar fram 

    

i, ef þeim þykir það nauðsynlegt, áður eða vitni, ef með þarf. Dómer ndur ganga á me | 
ettir að vitnaleiðsla hefir fram farið. 

Htnun ar skvit að æta, fyrir nerkjadómi með ei ap næmt - fyrirv ac Á kvæði vitnum er skylt að mæta íyrir metkjadómi með einnar nætur fyrirvara. Ákvæði 
N. L.1—18—13 gildir eigi. Frestir skulu sem st ytstir vera, og eigi lengri en 3 sólarhringar, 
nema brýna nauðsyn beri til. Merkjamál þ: rt ekki að leggja til sátta. 

merkjadómþing. enda þótt löglega sje til 

8    
   Nú sækja aðiljar, einn eða fleiri, 

"skal þá dómur ganga um mál Í 
   stefnt 

hverjum þeim, er eigi sækir dómþingi 

reglum einkamála. 

að einu, enda skipi dómurinn þá talsmann 

  

% 
„ en áð öðru leyti skal málið fara eftir rjettarfars- 

innan 3 sólarhringa eftir dómtöku, nema 

  

Jómur í merkjamáli skal upp 

    

  

julega umfangsmikið, enda má dómsuppsögn aldrei dragast lengur en 14 daga. 

  

1 merkjadómi skulu lóðamerki Tilkynnir formaður merkjadóms máls- 
aðiljum og mælingamanni, hvar og hve nær dómur verði uppkveðinn. Mælingamaður 

an lóðina á uppdrættinum, eins og merkjadómur hefir ákveðið hana. og inn- 
færir í lóðamerkjabók. 

23 
I afmarkar sí 

  

Merkjadómur kveður og á um það, hver málsaðilja skuli greiða málskostnað, 
þar á meðal um kaup til dómenda. Nú þykir merkjadómi eigi ástæða til að kveða á um 
greiðslu kaupsins til dómenda, og greiðist það þá úr bæjarsjóði. Merkjadómi má full- 
ægja sem öðrum dómum. Fullnægjufrestur er 3 sólarhringar eftir dómsuppsögn. 

  

S. gr. 
terkjadómi má skjóta til landsyfirdóms áður liðnar sjeu 4 vikur frá dómsup Þ- 

sögn. Áfrý sunarley. fi má eigi veita eftir að.3 mánuðir eru liðnir frá dómsuppsögn. Ákvæð 
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-L.1-2—3 um stefnu til dómara gilda eigi um þetta málskot, enda sje merkjadómend- Nr. 33. 
, no „, . , ; a . 9 

n eigi stefnt til ábyrgðar fyrir dóm sinn eða málsmeðferð. Að öðru leyti gilda almennar dn 
; RE sr ; , BR … Ds nóvbr. 

rjettarfarsreglur einkamála um meðferð merkjamála bæði fyri 

að því leyti sem við á. 

   
r merkjadómi og yfirdómi, 

ð. Er. 

Þegar lokið er merkjasetningu og mælingu allra lóða og landa í kaupstaðarlóðinni, 
skal þæjarsbjórnin láta skrásetja allar lóðir og lönd með framhaldandi númerum í bók. 

sem þar til er löggilt af stjórnarráði Íslands. Stjórnarráðið setur, að fe nenum tillög 
þæjarstjórnarinnar. reglur um. hverni skrásetningunni skuli hagað. 

um 

10. er. 

Í skrá þessa og á aðaluppdráttum skal jafnóðum rita breytingar þær, er verða 

á lóðum og húsum, og skipar bæjarstjórnin mann til að hala starfa þe Leu 

  

nna á hendi. 

li. gr. 

krásettri lóð, og má þá eigi þinglýsa skjal eða skjölum 

þar win, nema lóðaskrárritari hafi ritað vottorð sitt á skjalið eða skjölin um það, að eig- 

andaskiftanna sje getið í lóðaskrá. 

Ef skrásettri lóð er skift í hluta, tvo eða fleiri, má eigi þinglýsa skjali eða skjölum 

um skiftinguna, nema því eða þeim fylgi vottorð byggingarnefndar um samþykki hennar 

á skiftineunni. 

Nú verða eigandaskifti að s     
    

12. er. 

Lóðaskrárritari lætur þeim, er þess óska, í tje staðfest eftirrit úr skránni og einnig 

af uppdrætti lóðarinnar. Fyrir hvert eftirrit greiðist 2 kr. Sama gjald greiðist fyrir vottorð 

þau, er ræðir um í 10. er. 

13, gr. 

Bæjarstjórnin getur á sama hátt látið skrásetja og mæla lóðir og lönd utan kaup- 

staðarlóðarinnar, en innan I jgsagnarumdæmisins, er þá færist á 

  

Um auka- 

skrána gilda hin sömu ákvæði. sem hjer að framan eru sett um adalskr: åna, en mælikvardi 
ippdråttar, sbr. 2. gr., må bå vera minni. 

14. gr. 

Allur kostnaður við mælingu og skrásetningu lóða greiðist úr bæjarsjóði, sbr. 
þó 7. gr. 

  

5. | 
Lög þessi koma til væmda, begå 

  

ir bæjarstjórnin veitir fje bad, sem til þess 

    

allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. C = 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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Nr. 36. LO I 5 q 

nóvbr. 
um lögreglusamþykt fyrir Hvanneyrarhrepp. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru! 

ET. 

Fyrir Hvanneyrarhrepp eða nokkurn hluta hans, má gera lögreglusamþykt. 

4 
F
e
 

Semur hreppsnefnd frumvarp til samþyktarinnar, og sendir stjórnarráðinu, er staðfestir 

frumvarpið eða synjar því staðfestingar. Nú er frumvarpi synjað staðfestingar, og leggur 

stjórnarráðið þá málið af nýju fyrir hreppsnefndina með leiðbeining um, hverjar breyt- 

gera, til þess að frumvarpið verði staðfest. ingar þurfi að p 

ð gr 2. gr. 
Samþyktin staðfest skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

3. gr. 

Fyrir brot gegn samþyktinni, má ákveða í henni sektir, er renni í sveitarsjóð. 

4. gt. 

Með mál, er rísa út af brotum gegn samþykt þessari, skal farið sem almenn lög- 

teglumál. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) BEEN 

Sig. Egge. FE



Lög Nr. 37. 
nóvbr. 

um eignarnámsheimild fyrir hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps á lóð 

og mannvirkjum undir hafnarbryggju. 

. . . eo FE . 

æn p < 2 > 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. or. 

Hreppsnefnd Hvanneyrarbrepps veitist heimild til að láta eignarnám fara Íram 

á lóð og mannvirkjum undir hafnarbryggju og byggingar og svæði í sambandi við 

bryggjuna. 
Undanteknar eru þó hafnarbryesjur bær, sem fyrir eru, og vörugeymsluhús við 

bryggjurnar. Þessi mannvirki má ekki taka eignarnámi, nema ný lagaheimild komi til 

2. gr. 

Eignarnámið skal framkvæmt at tvem dómkvöddum óvilhöllum mönnum, er 

ekki eiga sæti í hreppsnefndinni. 

Sveitarsjóður Hvanneyrarhrepps greiðir allan matskostnað. 

Nú villlannarhvor málsaðilja ekki una mati, og getur hann þá heimtað yfirmat, 

en gera skal hann það innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. 

Lög þessi koma þá fyrst til framkvæmda, er trygt hetir verið nægilegt fje til 

hafnarbrvggjugerðarinnar. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 
Sig. Eggerz.



Nr. 38. ð | 5 Lo q 

nåvbr. 
um breyting á lögum nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla. 

e mv „s s . , h 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg, 

, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vier staðfest bau með samþvkki Voru: j q eV} 

I. gr. 

1. grein X., 49. orðist þannig: 

Nesþing: Ólafsvíkur-, Brimilsvalla-, Ingjaldshóls- og Hellnasóknir. 

9 . . gr. 

Lög þessi öðlast eildi í fardögum 1915. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) SR 
Sig. Eggerz. 

Nr. 39. hög 
nóvbr. 

um beitutekju. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Sjerhver sá, er heimild hefir til fiskiveiða í landhelgi, má setja á land skelfisks- 
beituverkfæri sín og farvið af skipi sínu, þar sem ekki er friðlýst æðarvarp, selalátur eða 
árós, sem laxveiði er í Fyrir þetta skal hann greiða 2 krónur fyrir hvern sólarhring í 
hvert skifti, sem hann tekur beitu. 

Fyrir skemri tíma greiðist sama gjald.



eg
 

2. gr. 

Eigi má taka beitu í netlögum, nema ábúandi jarðar leyfi. Netlög eru 60 faðmar 

á sjó út frá stórstraumsfjörumáli. Gera skal formaður ábúanda viðvart í hvert skifti, er 

hann ætlar að taka beitu fyrir landi hans, samkvæmt |. gr. 

Nú vanrækir formaður að gera ábúanda aðvart í hvert skifti, sem hann ætlar að 

taka skelfisk fyrir landi hans. og varðar það 10 til 20 kr. sekt fyrir hvert skifti. 

3. gr. 

Nú tekur maður í óleyfi skelfisk í netlögum annars manns, og varðar það 20 til 

200 króna sekt, oe borga skal hann allan svo upptekinn skelfisk tvöföldu gangverði. 

4. gr. 

Nú verður jörð fyrir usla af beitutekjumönnum. og skal formaður gjalda fyrir 

það skaðabætur eftir mati óvilhallra manna. 

5. gr. 

Formaður greiðir gjald það. er nefnt er í 1. gr., áður en hann fer af beitufjöru, 

nema öðruvísi sje um samið. Sjeu ábúendur fleiri en einn. má greiða gjaldið einum þeirra, 

enda hafi enginn umboðsmaður gefið sig fram af þeirra hálfu. 

Nú greiðir beitutaki ekki gjald þetta áður en hann fer af beitufjöru, og skal hann 

þá greiða tvöfalt gjald. 

6. gr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í sveitarsjóð, þar sem brotið er framið. 
5 É . 

T. gr. 

Með mál út af lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál. 

8, or 5. 8 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um beitutekju nr. 60, 10. nóv. 1905. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1915. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 
  

Sí gq. Eggerz. 

Nr. 39. 
9 

nóvbr.



om
 Am 

Nr. 40. LO g 

hóybr. ym heimild fyrir landsstjórnina, til þess að ábyrgjast fyrir hönd 
landssjóðs skipaveðlán h/f „Eimskipafjelag Íslands“. 

Vjer Christian hi Tíundi ið Í Jer Unhristian hinn IUNdI1, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Landsstjórninni veitist heimild til þess, að ábyrgjast greiðslu á 14 hluta veðláns, 

að upphæð 600,000 krónur, sem h/f Eimskipafjelag Íslands tekur í erlendum banka, 

til þess að kosta smíði á tveim millilandaskipum, sem fjelagið hefir nú samið um smíði á. 

Lánið endurborgist á 12 árum, með jöfnum árlegum afborgunum, og sje trygt með 1. 

veðrjetti í umræddum tveim millilandaskipum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) Bee 

Sig. Eggerz. 

Nr. 41. Lö g 

nåvbr. um breyting á lögum um strandferðir frá 10. nóv. 1913. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 
Fyrir orðin salt ad 400,000 kr.« i 1. grein komi: 
alt að 500,000 kr. 

2. gr. 
5. grein laganna orðist svo: 

Landsstjórninni veitist heimild til að taka lán, alt að 500,000 kr., til að fullnægja 
ákvæðum 1. greinar. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
T S.) 

Sig. | Eggerz.



55 

á Nr. 42. Låg NE, 
nóvbr. 

um löggilding verslunarstaðar að Stóra-Fjarðarhorni við Kollafjörð 

í Strandasýslu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg, 

Giörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 
J q í 8 8 VI ! 

1. gr. 

Að Stóra-Fjarðarhorni við Kollafjörð í Strandasýslu skal vera löggiltur versl- 

unatsta ður. 

9. ær 2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi, þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslunarlóð- 

arinnar, samkvæmt lögum nr. 61., 10. nóvbr. 1905, og birt þau í B-deild Stjórnartið- 

indanna.. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

  

Sig. Eggera. 

Lög Nr. 43. 
2 

nóybr. 

um breytingu á tolllögum nr. 54, 11. júlí 1901, og lögum um 

vörutoll nr. 30, 22. okt. 1912. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Nú verður maður uppvís að því, að hafa vanrækt að skýra innheimtumanni, 

áður lögmæltur frestur sje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir innflutt eða tekið



Nr, 
9. 

nóvbr. 
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43. við, eða að því, að hafa sagt rangt til um slíkar vörur, án þess að yfirlýsingin sje gefin 
á þann hátt, er í 155. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869 segir, skal hann sæta 
frá 50 til 1000 króna sektum. 

Nú hefir maður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann hátt, sem í 155. or. 
almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og skal hann sæta þeirri 
refsingu, sem í nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig, að aldrei verði 
beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna. 

Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, 
er undan hefir verið skotið eða ranst sagt til um. 

Auk þeirrar refsingar, er í 1. og 2. málsgrein segir, skal sá, er þrisvar hefir gerst 
sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef miklar sakir eru, dæmdur til þess að hafa 
fyrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, ef hann hefir slíkt leyfi. Að liðnum 5 árum 
frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aftur, enda hafi hann eigi á 
þeim tíma orðið sekur af nýju um brot gegn ákvæðum þessara laga. Sá er eigi hefir slík 
leyfi, er hann verður brotlegur, getur eigi fengið þau fyr en að sama tíma liðnum. 

  

2. gr. 

Heimilt er póstafgreiðslumanni að opna böggulsendingar, sem sendar eru í pósti 
frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi, um leið og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, 
að eigi sé rétt frá skýrt um innihald þeirra. 

o 
od. 2. 

  

Med mål åt af brotum gegn 1. målser. 

en mål út af brotum gegn 2. málsgr. 1. gt., sæta almennan sakamálameðferð. 

I. gr., skal fara sem almenn lögreglumál, 

£. or. 

Með lögum þessum eru úr gildi numdar 1. málsgr. 8. gr. tollaga nr. 54, 11. júlí 
+ 
UC 

1911, og 1. málsgr. 8. gr. laga um vårutoll nr. 30, 22, okt. 1912. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) a a 

Sig. E ggerz.
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Lög Nr. 44. 

x 1 . .…. eo ( … r óvbr. 
um viðauka við lög nr. 30, 22. okt. 1912, um vörutoll. A 

ys - VH 4 e , . i . 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Á   idIn borg, 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist å 16; 2 bessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Allar íslenskar vörur, sem endursendar eru til landsins frá útlöndum, eru undan- 

þegnar vörutolli, þó því að eins, að þær sjeu endursendar í hinum sömu umbúðum, sem 

þær voru sendar í frá landinu. 

Afhenda skal gjaldheimtumanni landssjóðs á þeim stað, þar sem heimsend vara 

er sett á land, vottorð frá tolltæslustöð, þar sem varan er flutt á skip til heimsendingar, 

um að hún sje íslensk vara. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, Sieg 8 g 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz. 

Lög Nr. 45. 

um breyting á lögum um vörutoll nr. 30, 22. október 1912. hóvbr. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Auk þeirra vörutegunda, sem taldar eru í 1. ið 1. gr. vörutollslaganna, skulu 

setjast þar til tollgjalds eftirfarandi vörur: 

Soda. krít, leir, karbid. bensin, þakhellur, netakúlur og tómar flöskur. 

Auk þeirra vörutegunda, sem taldar eru í 2. lið 1. gr. vörutollslaganna, skulu 

teljast þar til tollgjalds eftirneindar vörur: 

Olíufóðurkökur, melasse og melassemjöl, kjötfóðurmjöl, fiskfóðurmjöl, hjólklafar 

(bla kkir), saumur, brýni, hverfisteinar, kvarnarsteinar, sláttuvjelar, plógar, herfi, skóflur,
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Nr. 45, kvíslar, spaðar, bátavjelar (mótorar), lausar umbúðir, tómir pokar, kork, netagarn, 
mn tilbúin segl, kaðlar allskonar og færi, olíur í tunnum og í dúnkum, aðrar en steinolía og novbr. “ 

= bensín, strigaábreiður (Presenninger) og járnbrautarteinar, húsapappi alls konar, akkeri 
og ákkerisfestar (hlekkjafestar), kokolit, járnbitar, ofnar, eldavjelar, jårnpipur, gips, 
hefilspænir og sag, olíufatnaður, sólfdúkar (Linoleum) og sólfbræðinsur (Linotol). Á > >? 2 z i: D   

Þriðji líður 1. gr. vörutollslaganna skal vera sem hjer segir: 

Af alls konar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en olíufatnaði (þar með talinn alls 
konar skófatnaður), tvinna og alls konar garni, öðru en alls konar seglearni og neta- ala = 

zil garni, 0,60 kr. af hverjum 10 kilogr. 
Auk þeirra vörutegunda, sem taldar eru í 5. Hð 1. gr. vörutollslaganna, skulu 

þar bátar taldir. 

Sjötti liður 1. málsgr. 1. gr. vörutollslaganna skal vera sem hjer segir: 

Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 0,20 kr. af hverjum 10 kilogr. Sama gjald 
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.—5. lið, ef þær eru í umbúðum 
með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaxta. 

Auk vörutegunda þeirra, sem undanþegnar eru vörutolli undir 6. lið 1. gr. nefndra 
laga, skal pappír, tilbúin áburðarefni, hey, síld til beitu, steinlímspípur, leirpípur og 
sandur vera undanskilin vörutolli 

2. gr. 
£ 1 Gjald af póstbögglum, sem getur um í 2. gr. vörutollslaganna, skal vera 30 aurar. 

3. gr. 

Með lögum þessum eru lög nr. 22 

vörutoll úr lögum numin. 
,„ 20. október 1913, um breytino á lösum um ; ) i: Ð 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1915. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hesða. 
o o J oOo 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Si q. Eggerz.



Log Nr. 46. 

nóvbr. 

um afnám fátækratíundar. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, 

Láenborg og Aldinborg, 

í og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Þjettmerski, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi 

Fátækratíund af fasteion og lausafje er hjer með úr lögum numin. 2 2 J 2 

Skal því, er sveitarsjóður þannig missir í við þessa lagabreytingu, jafnað niður 

ia eftir efnum og ástæðum, eins og öðrum sveitarútsvörum. 

  

á hreppsl 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. nóvember 1914. 

ndi og innsigli. ndir Vorri konunglegu he 

Christian R. 
(8) (id. Kaj 
vi ”; 

HE iggers æi 

  

Log Nr. 47. 
30, 

um atkvæðagreiðslu við alþingiskosningar þeirra manna, sem névhr 

staddir eru utan þess hrepps eða kaupstaðar, þar sem þeir stand 

kjörskrá, þegar kosning fer Íram. 

7 . Oq 2 mn . oe 

Vjer Christian hinn ' Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 
Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á Í 

hrepps eða kaupstaðar, þar sem 

fund, enda neyti 

fyrir- 

eru utan þess 
og eigi geta sótt jörð 

Óli á öðrrm kjörstað, samkvæmt 

  

Sjómenn og aðrir, sem stadd 

heir standa á kjörskrá, þá er kosning fer fram, 

    
kosningalaganna, 

ar sem 
bingis å bann hått, ad pen 

i i 
þeir eigi hins almenna rjettar til að greiða atkvæði 

hafa heimild til þess að greiða atkv æði við | kosningar til Al- 

þí Lí því rmdæm, 
mæluin 

senda hreppstjóra eða bæjarfógeta  



Nr. 
30, 

nóvbr. 

60 

17, þeir standa á kjörskrá, atkvædasedil samkvæmt reglum þeim, er settar ern í lögum 
þessum. 

2. gr. 
Stjórnarráðið annast um útvegun kjörseðla, svo og fylgibrjefa þeirra og umslaga, 

er þar til heyra, á kostnað landssjóðs. Kjörgögn þessi skulu ætíð fást hjá öllum lög- 
reglustjórtm, umboðsmönnum þeirra og hreppstjórum, og skulv að jafnaði vera nægar 
birgðir af þeim á hverju íslensku skipi. 

Eyðublöð undir kjörseðla skulu vera úr haldsóðum hvítum pappír án nokkurar 

áletrunar eða einkenna, 

Umslögin um þá skulu vera ógagnsæ og hæfilega stór. 

Eyðublöð undir fylgibrjefin með kjörseðlunum og vottorð þau, sem heimtuð 
eru, semur stjórnarráðið. 

Atkvæðagreiðsla samkvæmt þessum lögum er því að eins gild, að notaðir sjeu 
|     hinir fyrirskipuðu atkvæðaseðlar, umslög og fylgibrjet. 

3. gr. 

Kosning fer svo fram, að kjósandi ritar á atkvæðaseðilinn nafn þess þingmanns- 

einis eða þeirra þingmannaefna, ef fleiri en einn á að velja í kjördæminu, er hann vill 
kjósa, af þeim sem í kjöri eru. 

Verði hlutbundnar kosningar lögteknar, þá skulu þær kosningar fara svo fram, 

  

að kjó 

hann vilji hafa röðina á listanum. 

andi ritar bókstaf þess lista, sem hann vill kjósa, og má hann geta þess, hvernig 

Þeir kjósendur, er neyta kosningarrjettar síns samkvæmt þessum lögum, mega 
ekki greiða atkvæði fyr en framboðsfrestur þingmannaefna — eða lista — samkvæmt 

g, er fylgibrjefið er dagsett. 

Enginn má við sömu kosningar senda frá sjer nema einn kjörseðil. Kjörseðillinn 

gilðir við þá kosningu, er fer fram næst á eftir að fylgibrjefið er dagsett 

kosningalögunum er liðinn, og telst atkvæðið greitt þann dag 

4. gr. 

Sá er greiða vill atkvæði samkvæmt ákvæðum þessara laga, skal í einrúmi og 

án þess að nokkur sjái, rita atkvæði sitt — nafn þingmannsefnis eða þingmannaefna, 

ef fleiri en einn á að kjósa, eða listabókstaf með ákvæðum um röð, ef hlutbrndin kosning 

er, ef hann vill — á kjörseðilinn, leggja hann því næst inn í þar til gert umslag og líma 

það aftur. Hann útfyllir því næst og undirskrifar fylgibrjefið, en kjörseðilinn má hann 

ekki undirskrifa. 

Í fylgibrjefinu skal kjösandinn gefa nákvæmar upplýsingar um nafn sitt, stöðu 
og heimili í hreppnum eða kaupstaðnum, svo og um þau atvik, er því valda, að hann 

getur ekki mætt sjálfur á kjörstaðnum til að greiða atkvæði, og skal hann jafnframt stað- 

festa með drengskaparvottorði, að hann þvingunarlaust, í einrúmi og án þess nokkur 

maður hafi sjeð, hafi útfylt kjörseðilinn, lagt hann í vmslagið og límt það aftur. 

Å fyl 

Öillinn sje útfyltur í einrúmi. Vottorð þetta á að vera undirritað af skipstjóra 

gibrjefið skal vera ritað vottorð um, að undirskrift og dagsetning sje rjett 

    

     amt einum manni af skipshöfninni sem tilkvöddum vitundarvotti, 
x 
ður, eða af sýslumanni, umboðsmanni hans eða hreppstjóra. ef kjósandi er sjómí 

Nú vill sl 

boðsmanns hans eða hreppstjóra, þá skal vottorðið gefið af þeim, er í hans stað gengur 

  

  

pstjóri sjálfur greiða atkvæði og getur ekki náð til sýslumanns, um- 

  

á skipinu, er hans missir við.



Al 

Þá er vottorðið er gefið af skipstjóra eða þeim, er í hans stað gengur á skipinu, 

  
seta um atkvæðagreiðsluna í da 

  

gbók skipsins; þar skal skýrt frá fullu nafni kjósandans, 

Í hvaða umdæmi hann stendur á kjörskrá og hver hafi ve rið tilkvaddur sem vitni að undir- 

skrift hans. 

  

  
Umslagið með kjörseðlinum og fylgibrjefid skal kjósandinn því næst láta í sjerstakt 

þar til gert umslag. loka því og rita utan á það t Í hreppstjórans í þeim hreppi eða 

bæjarfógetans í þeim kaupstað, þar sem hann stendur á kjörskrá. Á nmslaginu skal 

þess getið, að í því liggi atkvæðaseðill, og skal kjósandinn undirrita þá yfirly 

nafni sínu og kjörun 

    

ngu með 
   
idæmi. 

linn annast sjálfur og kostar sendingu brjelsins. 

    

da 

móttöku, í áframhaldan 
     

jar gt innfæra á sjerstaka skrá brjef þan, er þeir veita 

di töluröð; ska 

á móti því og setja á það tilsvarandi 

Hreppstjóri e 

  

il geta þess við hvert brjet, hvenær tekið hafi verið 

tölunúmer. 

Skrá þessa ásamt brjefunum sendir Í sæjarfógeti eða hreppstjóri síðan hj 

kjörstjórn svo tímanlega, að hún sje komin í hendur henni áður en kjöfundur er setti 
xx 

  

Pau brjef, er koma þar á eftir til kjörstjórnarinnar, en þó áður en atkvæðagreiðslu 

er lokið, skula og tölusett með áframhaldandi törluröð. án þess þó að innfærast á skrána 

og skal tölu þeirra getið í kjörbókinni. 

6. gr. 

  

Áður en at ikvædagrettse byrjar opnar kjörstjórnin fylgibrjefin, rannsakar, hvort      
set ja meðkjö k     så, er brjefid er frå, stendur å skrá, og ef svo reyni tjórarnir merki 

við nafn ae ndans á eftirritin af kjörskránni. 

Komi það í ljós, að hlutaðeigandi standi ekki á kjörskrá, eða að hann sje búinn 

að reiða atkvæði eða hafi afsalað sjer kosningarrjetti í því umdæmi, eða kjörstjórnin 

   hafi fengið vitneskju um, að hann hafi dáið á undan kjördegi, leggur kjörstjórnin umslagið 

  

til greina við kosninguna. | ef 

eitt umslag, eða ef Ssanlegt & er, að ekki hafa verið notuð þau umslög og ey“ Sublöð. er 

stjórnarráðið hefir látið gera, eða ekki hefir verið farið eftir þeim reglum við atkvæða- 

  

greiðsluna. sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

Þau atkvæðaumslög, sem tekin eru gild, eru því næst lögð í atkvæðakassann 

  

um leið og atkvæðagreiðsl: 

Þau umslög, sem kjörstjórninni eru afhent eftir að atkv: æðagreiðsla er byrjuð. 
sþyrjar. 

  

eru rannsökuð á sama hátt öll í einu, og þau, sem gild eru tekin. lögð í kjörkassann áður 

en atkvæðagreiðslu er lokið. 

  

Atkvæði þau, sem greidd eru samkvæmt þessum lögum, eru ógild: 

1. Þegar ekki verður sjeð með vissu, hvort nafn það, sem stendur á atkvæðaseðlinum, 

á við nokkurt af þingmannaefnum þeim, sem í kjöri eru í kjördæminu, eða — þá 

er um hlutbundna kosningu er að ræða — hvaða listi er kosinn. 

bo Þegar í atkvæðaumslaginu er annað en einn atkvæðaseðill. 

Nr, 47. 
30. 

nóybr.



N 
r. 47, 
30 

nóvbr. 

3. Þegar ekki hefir verið notaður við atkvæ Óagreiðsluna atkvæðaseðill sá, sem stjórn- 

  

arráðið hefir látið gjöra, eða annað er ritað á hann en það, sem ákveðið er í 3. gt. > 

eða á seðilinn eru sett strik eða merki, er ætla má að sjeu sett til þess, að gjöra hann 
þekkjanlegan. Þó verður atkvæðaseðill við hlutbundnar kosningar ekki ógildur, 
þótt á honum standi, auk listabókstafsins, orðið: „listabókstafurd ef ekki verður 
álitið, að það sje gert til að gera 

  

inn auðkennilegan. 

   Sjerhver skipstjóri á íslensku ski að til sjeu á skipinu nægar le 

birgðir af eyðublöðum undir kosningaseðla, og með tilheyrandi umslögum, 

  

og í híbýlum skipshafnarinnar á skipinu skal vera uppfestur útdráttur af gildandi 
ákvæðum um atkvæðagreiðslu þeirra manna, er í þessum greinir, og semur stjórn- 

  

arráðið útdráttinn. Enn fremur er það ; skylda skipstjóra á íslenskum skipum, þá er 
fyrirskipaðar eru nýjar kosningar, aukakosningar eða 1 ippkosningar, að láta skipshöfnina 
vita um kjördaginn jafnskjótt og þeir vita um kosninguna, ( 
höfninni um aðstoð við atkvæðagreiðsluna eða neita sjómanni um landgönguleyfi til 

)g mega , þei ekki neita skips- 

  

að greiða atkvæði hjá íslenskum stjórnarvöldum, nema því að eins að nauðsynleg störf 
ki þola bið, hindri. Brot gegn þe varðar alt að 100 kr. sektum, er 

renna Í lndssjóð. 

  

á skipinu, s 

„
 = E
 > KE 

9, ør, 

Fyrir afhending kjörseðla og vottorð, þau er ræðir um í þessum lögum, greiðast 
engin gjöld. 

  

Að öðru leyti gilda reglur þessum 
1 

getur, að því leyti sem þær geta við átt. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 
oO TC d 0 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Sig. E ygera.



breytingu á lögum nr. 86, 22. nóv. 1907. Nr. 48. 

    

Vjer Christian hinn Tíunc di, af guds náð Danmerkur konur 
læri, bjettmers! i     Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Ho! 

Gjörum kunnugt : Alþingi 

1 að 4144 SN . gr. orðist svo: 

  

         

    

fulltrúar, 

i bærum borgurum kaupstadar    
Marr: 

  

>0 kosningu hans. 

  

mæli    

  

senn, 

Borgarstjóri hefir 4500 kr. setur nár 

  

á ár1 að veggja úr bæjarsjóði. 

  

orðist svo 

að tölu o. s. frv. 

    

=
 Þegar lög þessi öðlast staðfestingu, skal færa breytingar þær og viðauka, sem 

hjer ræðir um, inn í meginmál laga nr. 86, 22. nóv. 1907. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

  

Sig. Eggerz. |



Nr. 49. 
30. 

nóvbr 

Lög 

um breyting á tilskipun 20. apríl 1872 um bæjarstjórn í 

Vjer Christian 
Vinda og Gauta, 

hin 
hert: 

í fyrnefndu 
nr. 8 

um breyting å 

Óandi 

  

(1. 

Máleinum kaupstaðarins 

fulltrúar, 

    

    

  

kaupstaðnum Reykjavík. 

£ 

     

  

    
     
    

tilskipun 20. apríl 187 

      

   
   

   
e 

nm Lundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Holtset: alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

1914 um breytingu á lögum 

ákveðnar eru 

í lögum 

nóvbr. 

og breyti inga r, sem 

TOTA um breyting å 6. ør,        

9 
í um bæjarstjórn í Í kaupstaðnum Reykjavik. 

{, málslið, 20. by GUN 

vipstadnum Reyk- 

greinar 

g gr. tilskipunarinnar). 

al stjórnað af bæjarstjórn; eru kosnir bæjar- 

forseta úr fo „tarfulltrúanna, 

  

órnin kýs Ss 

  

, 
atkvædisbærum borgurum k kaupstadarins til 6 åra i 

  

   

  

   

  

   

senn, enda hafi adm minsta kosti 50 kjósendur mælt með kosningu hans. Stjórnarráðið setur 

nánari reglur um kosningu bull bæjarstjórnar. Borgarstjóri | kr. á ári 

að launum og 1500 kr. í sk greiðist hvorttveggja úr 

2. gr. 

(4. gr. tilskipunarinnar). 

Bæjarfulltråarnir skulu vera 15 að tölu, og kosnir þeim bæjarbúum, sem kosn- 

mgarrjett hafa eftir lö þessum. 

3. gr. 

(5. tilskipunarinnar). 
Kosningarrjett hafa allir bæjarbúar, karlar og konur, sem eru 25 ára að aldri 

   

irc hafa 

fjár síns ráðandi, eru ekki öðrum 

átt 
at 

  

þegar kosning fer   

ef þeir ; greiða skattgjala til bæ 
ins ráðandi vegna 

þær að öðru leyti 
, 

engur er hver så, 

samtímis í } bæjars tjórn, 

  

og barnabörn 

    

arnir fara 

  

   

hjónal band sins og þótt þær eigi greiði sjerstakle 

heldu ur eigi foreldrar og börn, nje móðurloreld 

  

1 ár, hafa óflekkað eru 

háðir sem hjú og standa eigi í skuld fyrir sveitarstyrk 
1 þó 

ga Í 
a áðurgreind skilyrði fyrir kosningarrjetti. 

„ett hjón aldrei 

eða föðurforeldrar 

lögheimili í bænum mannorð, 

h 

  

arsjóðs. Konur kjósenda kosningarrje þær 

gjald 

  

e 

  

l pply Un 

er hefur. Þó n 

   
kosnm 

  

sitja 
  

zonum jafn man að skorast undan 

  

osnmegu. 

   

    

sd ósa fulla    tölu arnar (



  

leiðis € ir hlutkesti, og hinn síðasti þriðjungurinn eftir 6 ár. Í stað þeirra fulltrúa, er 
r bæjarstjórninni oc JÓ 

    

          

   

vi hvert skifti, skal þegar jaln marga í hana til 6 ára. Á     

þennan hátt fer svo jafnan síðan einn þriðjungur irnu bæjarfulltrúa frá annað- 

hvort ár og nýir bæjarfulitrúar kosnir í staðinn. í bæjarstjórn fara jafnan 

fram í janúar 

Virðist borgarstjór: 

  

út fyrir vald bæiar- i út fyrir vald bæjar 

stjórnarinnar, eða að hún sje gagnstæð 16 eða hún 

Idum þeim, 

unina úr gildi að sinni með því að nt: 

    

miði til að færast undan rá hann fella álykt- 

    

6. gr. 

gr. 1. má grein tilskipunarinnar). 

  

Innan loka nóvembermánaða " ár hvert, skal samin áætlun 

  

á ið hefir samþykt, 

og halla í einstökum liðum síðasta reiknings. Í 

áætluninni skal talin sem sjer rstakur Í tekjuliður jafnmikil upphæð eins og tekjuafgangur sá 

    
2 

kaupstaðarins fyrir hið næsta ár, samkvæmt fyrirmynd, er stjórnar 

og skal henni fylgja yfirlit yfir aig 

  

KJ 

    nam, er orðið hefir á reikningi bæja næsta ár áður. Hinnig sk 1 é áætluni ina sem 

  

sjerstakan gjaldalið jafn mikla upphæð eins og tekjuhalli sá nam, er orðið hefi 

      bæjarins næsta ár 

upphaflega 

stjórninni á tveimur fundum með 

áður en áætlumn var nema tel Im alinn stafi af Ól, sem 
   

    

   

var ákveðið að g 

  

! æt un bessi rædd i A bar 
PR 

  

   
   = 

  

stjórnin íht tlunina grein fyr rir grein þeirri i mynd. 

  

vera regla, sem sem bæjarst; 

  

rir upphæð 
    

bæjargjalda og þurfi við, nema í því 

tilfel li, 

til sýnis á 

næsta árs, án Des að æðra     rartilskipunar Áætlun þessa skal leggj Sg)Ja 

stað, skemur en 14 daga í 
em setið er um í 19. or. I       

    
bæjarþingsstofunni, eða öðrum hentu        

desembermánuði ár hvert. 

    
+ ar A Ipunarinnar). 

  

   

ístæðum. Í nefnd- 

veður. Nefndin skal 

afa r bæjar- 

Niðurjöfnunarnefnd skal j 

mni skulu vera 11, 13 eða 15 

   
kosin í nóvembe „mánuði. Kosn al 

búar, sem kosningarrjett og kosningin 

  

og skal 

  

fara Íram og henni hagað á sama h 

      

+ 
e 

tkesti, hver 

(6, 7 eða ö) ter frá eftir 6 og bar á efti 

  

þriggja ára fresti. 

  

málsgr 
jafna 

ár hvert fyrir það ár, er þá stendur yfir. 

á bæjarþu 6 

år hvert. 

     

       

      

  

febr úarmánuði Niðurjöfnunarne fndin 
£ til sýnis    

nánuði 

hluta 

stofunni, 

n flutt hafa sig til kaup- 

Þessi 
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Nr. 49, 9. gr. 
30. . . . 

névbr fnunarnefnd ad kref Í ast þess, að borgarar bæjarins sendi henni 

  

Heimilt er niðurj 
á þar til gjörðum eyðublöðum skýrslu um árstekjur sínar og aðrar upplýsingar um efni 
þeirra og ástæður. Skylt er nefndinni, að halda þessum upplýsir gum leyndum. 

Iver borgari bæjarins getur heimtad, ad hann sje tekinn upp á niðurjöfnunarskrá. 

apríl 1872 um bæjarstjórn    Í lögum 22. nóvbr. 1907 
var 10. gr. svohljó bessara koma í gildi 1. jan- 

Að öðru leyti få | 

    

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

Gefið á Amalínhorg, 80. nóvember 1914. 

Undir Verri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 3.) Í 

  

gq.  Eggera. 

  

Nr. 50. Lög 
30. 

nóvbr. . , … , . . sr r 7 - 
um breytingu á lögum um skrásetning skipa frá 13. desbr. 1895. 

|. - s . . , s . 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guð náð Danmerkur konungur 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetal: andi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg, 

um kunnugt ; Alþingi heftur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

  

% 
Aftan við síðustu málsgrein í skrásetning skipa frá 13. desbr. 

  

189! bætast orðin: 

eða þá, að því er snertir landhelgina, íslenskan fána, sem ákveðinn verður með 
  

konungsúrskur di. 

Eftir bessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember Í914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig.  Egge Ze
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hög Nr. 51. 
30. 

nóvbr. 

um breyting á lögum nr. 64 frá 22. nóv. 1913 um sjódóma og 

rjettarfar Í sjómálum. 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Í 9. málsgr. 1. gr. falli burt orðin: ssem sjerþekkingu hala á siglingamálefnumc 

2. gr. 

Aftan við 5. gr. bætist: 

Þóknun meðdómenda greiðist úr landssjóði. 

3. gr. 

Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs. skal fella þau inn í texta laga 

um sjódóma og rjettarlar í sjómálum, nr. 64, 22. nóv. 1913. 

Eftir besen eisa allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 
D c d o 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian ÁR. 
(Li. 8) 

Sig. Bgygera.



Nr. 52. 
50. 

nóvbr 

Log 

um sjódóma og rjettarfar í sjómálum. 

   Vjer Christian hinn Tíundi, at suð náð D nmerkur konuneur, 

  

Vinda og Gauta, hertogi í Stesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

kunnugt: Að Vjer, samkvæmt 3. gr. laga 30. nóvbr. 1914    br. 191:     nóvbr. 5 um sjódóma og rjettarfar í sjómálum, 
já og breytingar, sem ákveðnar eru með fyrnefndum lögum 30. nóvbr., inn i mevinmål 

    

nóvbr. 1913 og gefum þau hjermeð út sem 

um sjóðóma og vjettarfar í sjómálum. 

Einkamál og refstmál um þau efni, sem ræðir um í siglingalösunum, að undan- 
skildum málum um rjettindi ví skipum samkvæ siglingala 

  

    galaganna, elga undir 
sjodom. Ennfremur eiga undir sjódóm mål út af vátryggingu á ski ip, farmi og öðrum 

vátrveðir eru seen hættum á sjó, haesmunum, sen 

  

Jólerðaskýrslur, sjóferðapróf og 
vitna mál, ef nota á vitnisburðinn í máli, sem á undir sjódóm, svo og störf þau, sem á 

  

um hvíla, að því er snertir skoðunar-, álits- og matsgerðir, er ræðir um í si linga- 

  

U2
Q 

  

Sjødém skipa hlutaðeigandi hjerað dómari, og er bann formaður dómsins, og 

bveir menn aðrir. 

  

u, sem samkvæmt framansögðu á undir sjódóm, lýst í bú, sem tekið 
til opinberrar skiftameðferðar, og rís þræta um kröfuna 

  

sem ekki snertir 
skiftin sjerstaklega, og á þá skiftaráðandi að vísa þrætunni til sjódóms, i 

    

hann telur 
synlest vesna bess, hverniø þrætunni er varið, eða einhver aðila krefst be i 

  

það nau     

  

Frjálst er aðilum að semja svo um, að einkamál, sem samkvæmt þessari grein 
á undir sjódóm, skuli rekið fyrir og dæmt af venjulegum dómi. 

2. gr 

Fastur sjódómur skal vera í kaupstöðunum, 

    

    

  

r eru, áð öllu eða nokkru leyti undir sjódóm kaupstaðarins. 

i : sjódóm utan kaupstada i beim 

Jafnframt ák veða, að fleir en 
en dom pi 

  

ii > f : 1 2 

en skipað er sjóðómaþinghám 

    

skal bó ávalt leitað : 

  

sýslunefnda, sem hlut ( 
mál, um takmörk þinghárinnar. 

tiltekur, hve margir vera sjódómsmenn í sjódómsþinghá hxr - 
vort.      um bad ålits sveitars a heirra, sem hlut eiga að mál. Þó mesa 

sþinghá. 

  

sjódómsmenn aldrei fleir vera en 12 í neinni sjódói 

  

) á 4 Aa > . ; Ya af Pa eina ma U skipa SJÓGOIUS menn, sem eru JÚ ara að aldri. ti! 

íns ráðandi, bi 

,„ útgerð, vjelastörfum, vöru 

sett   óflekkað mannorð, árinnar oo hafa , 

  

   
sjerstakiega þekian       gingarmálefnum. 

r sjódómsmenn í tilbel     inni röð, að fengnum tillögum hlutaðeisandi 

  

sveitarstjórna i binghånni, til 4 ára í senn, og má enginn kjörgengur maðu
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skorast undan skipun, nema hann sje 65 ára að aldri eða ráðherra taki afsökun hans 

gilda. Så, sem gegnt hefir sjódómsmannsstöðn að minsta kosti eitt kjörtímabil, má 

skorast undan endurskipun jafn langan tíma. 

Hjeraðsdómari kveður tvo hinna skipuðu sjódómsmanna til að sitja í dónu 

um hvert mál, sem fyrir kemur; skal kveðja sjódómsmennina hvern af öðrum eftir 

útnefningarröð, og má hjeraðsdómarinn ekki bregða út af röðinni, nema nauðsynlegt 

sje vegna sjerþekkingar, er mál það, sem um er að ræða, útheimtir, eða forföll eða 

aðrar tálmanir banni þeim að sitja dóminn, sem næstur er í röðinni. Nú er þess ekki 

kostur, að útnefna nægilega marga sjóðómsmenn meðal hinna skipuðu sjódómsmanna, 

og skal þá útnefnt samkvæmt ákvæðum næstu greinar. 

Ef brugðið er út af rjettri röð við útnefning sjódómsmanna, eða gengið er 

fram hjá hinum skipuðu sjódómsmönnum, þá skal ástæðunnar til þess getið í þing- 

bókinni. 

3. gr. 

Nú er ekki fastur sjóðómur í þinghá, og þinghá sú hefir heldur ekki verið lögð 

undir sjóðóm annarar þinghár, og skal þá tilnefna sjódómsmenn, hvenær sem mál rís 

um þau efni, sem eiga undir sjódóm, fyrir það mál sjerstaklega. Hjeraðsdómarinn 

nefnir sjódómsmenn á þann hátt, sem tíðkast um dómkvaðnng manna. Það leysir 

ekki dómara undan að dómkveðja sjódómsmenn, að málsaðilar sjeu á einu mál um 

það, hverjir þeir kjósi að sitji dóminn, enda er dómara aldrei skylt að fara ettir tillögu 

málsaðila um mennina. 

Á. gr. 

Áður en sjódómsmaður tekur til starfa í fyrsta sinn í sjódóminum, skal hann 

vinna drengskaparheit samkvæmt Í. gr. laga nr. 29, 11. júlí 1911 að því. að hann skuli 

rækja starf sitt samviskusamlega og eins og best má hann. 

5. gr. 

Fyrir starf sitt í sjódðómi eiga hinir útnefndu sjódómsmenn 4 kr. kaup fyrir 

hvern dag, sem þeir sitja í sjódóimi, eigi þeir heima í þeim kaupstað, kauptún eða 

þorpi, þar sem sjódómur er háður. Higi sjódómsmaður heima útan kaupstaðarins, 

kauptúnsins eða þorpsms, þar sem sjódómurinn er háður, ber honum auk þess 2 kr. í 

fæðispeninga og ferðakostnað að auki eftir reikningi, sem dómarinn úrskurðar í einkar 

málum um leið og málinu er lokið, en í telsimálum úrskurðast reikmingurinn á ven- 

julegan hátt. 
Þóknun meðdómenda greiðist úr landssjóði. 

6. gr. 

Sækjanda er Írjálst að stelna útgerðarmanni á persónulegt varnarþing hans 

eða þar sem skipið á heima, Sama er un mál gegn skipstjóra eða skipshöfn út al 

skyldustörfum þeirra. 
Nú á maður kröfu að heimta, sem skip eða armur er að veði fyrir, og er skipið 

eða farmurinn kyrsett hjer á landi vegna kröfunnar, og má þá höfða mál til greiðslu 

kröfunni á þeim stað, þar sem kyrsetningin var gerð. 

Mál út af ákvörðun eða skifting björgunarlauna, má höfða þar sem bjargað 

var eða þar sem björgunargóssið var flutt á land. 

Nr. 52. 
ou. 

nmóvbr.



Nr. 52, 
30. 

novbr. 

70 

T. gr. 

Sjódómur skal háður, þá er mál eru fyrir hendi, sem eiga undir sjódóm. Máls- 
höfðanda eða gerðarbeiðanda ber að sýna formanni dómsins stefnu sína, eða beiðast 
sjódóms skriflega, og á hann í beiðninni að skýra frá efni málsins. Formaður ákveður 
þá fyrntekt málsins með áritun á stefnuna eða beiðnina. 

Formaður kveður jafnan meðdómsmenn sína til dómhaldsins. Þó skal hann 
ekki kveðja þá til dómhalds, ef líklegt er, að áliti hans, að aðeins verði lögð fram skrifleg 
skjöl og beðið ui frest. Ennfremur má formaður einn taka við sjóferðaskýrslu, sem 
eigi má dragast, og að álti hans er ekki mikils varðandi, og byrja rannsókn, sem ekki 
má fresta, ef ekki verður náð til sjódómsmanna nægilega snemma. 

Formanni ber að sjá um, að stefnan eða innköllun sje birt hlutaðeigendum, 
ef gerðarbeiðandi óskar þess og greiðir kostnað þann, sem al. því leiðir. 

8. gr. 
Stefnufrestur til sjódóms í einkamálum er bæði að því er kemur til málsaðila 

og vitna hinn sami sem til gestarjettar; sömuleiðis gilda sömu reglur sem í gestarjettar- 
málum um sáttir, fresti, dómsuppsögn og aðför. Í þessum málum má ennfremur koma 
fram gagnkröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar. Ákvæði N. L. 1—13—13 um skyldu 
til að stefna á ný vitnum, sem áður hafa gefið skýrslu um málið, þá er nýjum vitnum 
er stefnt, skal ekki gilda um sjódómsmál, sjóferðaskýrslur nje vitnaleiðslur, sem nota 
á í málum, sem eiga undir sjódóm. Reglan eftir N. L. 1--4—1, að óstefndur skuli vera 
ónefndur, gildir ekki um sjóferðaskýrslar. 

Í málum milli skipstjóra og skipshafnar, eða útgerðarmanns og skipshafnar, 
mega málsaðilar ekki láta málflutningsmann mæta fyrir sína hönd, nema dómurinn leyfi. 

Áð öðru leyti gilda um sjómál almennar rjettarfarsreglur. 

9. gr. 
Formaður stjórnar öllum störfum sjódóms, og heldur þingbókina. 
El þörf er á túlk, og enginn sjódómsmanna getur og vill túlka, þá skal kveðja 

til málfróðan mann til aðstoðar dóminum; skal sá maður staðfesta á þann hátt, sem 
lög nr. 29, 11. júlí 1911 um eiða og drengskapárorð mæla fyrir, að hann skuli rækja 
starf sitt samviskusamlega og eins og best má hann. Túlkur á borgun fyrir starf sttt; 
dómurmn ákveður borgunina, en gerðarbeiðandi greiðir. 

10, gr. 
Heimilt er sjódómi að taka við sjóferðaskýrslu, láta skoðunarserð og mats- 

gerð á skipi og góssi fram fara og aðrar gerðir, sem að áliti dómsins ekki mega bíða, þó 
eiganda, vátryggjanda og öðrum þeim mönnum, sem hlut eiga að máli, hafi ekki verið 
tilkynt gerðin. Hinsvegar skal þess gætt af dóminum, að hlutaðeigendur sjeu ávalt 
kvaddir til gerðarinnar, ef þeir eru staddir á staðnum, eða umboðsmenn þeirra, eða 
svo nærri, að auðvelt er að kveðja þá til, án þess gerðinni sje seinkað óhætilega mikið, 
og gerðarbeiðanda eða dóminum var kunnugt um það. Nú næst ekki til blutaðeiganda, 
og á dómurinn þá að gæta þess vandlega, að ekki sje gengið á rjett fjarstaddra manna. 

Il. gr. 
Skipstjóri skal hafa með sjer skipsbækurnar, þá er hann gelur sjóferðaskýrslu, 

og ber dóminum að bera þær saman við afrit það, sem fylgja skal skýrslunni samkvæmt
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45. ør. siglingalaganna. Fyrst tekur dåmurinn við munnlegri skýrslu skipstjóra; síðan Nr. 52. 

skulu leidd vitni þan, sem skipstjóri hefir með sjer eða dómurinn hefir stefnt til. Skal fu 

þess ávalt gætt, að enginn þeirra hlusti á skýrslu hinna. 

Vitnin eiga, að því leyti sem auðið er, að gefa samlelda skýrslu um atvik þau, 

sem um er að ræða; ef nokkuð vantar á skýrsluna, eða hún er ógreinileg eða óákveðin, 

þá ber dóminum að spyrja vitnin sjerstaklega, og reyna þannig að fá áreiðanlega vit- 

neskju um það, sem hver um sig hefir sjálfur komist að raun um. Áður en tekið er tal 

að spyrja vitnin, ber dóminum að áminna vinn alvarlega um sannsögli og mm að 

leyna engu, og að brýna fyrir þeim þýðing staðfestingarinnar og lagahegnng þá, sem 

þau verða að þola, ef þau bregða út af hinu sanna í nokkru atriði. Að jafnaði má 

ekkert vitnanna staðfesta framburð sinn, sbr. lög nr. 29, 11. júlí 1911, Hl. kafla, fyr en 

öll hafa borið. 

12. gr. 

Nú hefir íslenskt skip farist, eða skipshöfnin hefir yfirgefið það á hafi úti, eða 

það hefir farið á grynningar, svo að það komst ekki á flot aftur, nema með aðstoð 

annara eða með því að kasta fyrir borð eða höggva siglutrjen, eða það hefir beðið 

tjón af eldsvoða, eða rekist á annað skip og hlotið tjón af árekstrinum, eða það varð 

fyrir óhappi, sem mannsbani hlaust af, og skal dómurinn þá jafnframt sjóferðask ýrsl- 

unni halda próf til þess að reyna að komast fyrir orsakir óhappsins; próf þetta heldur 

dómurinn fyrir hönd hins opinbera með valdi því, sem dómar eiga við opmberar rann- 

sóknir. Sjerstaklega skal það rannsakað, hvort orsakir óhappsins eru þær, sem nú 

skal greina: 

Gallar á skipi, siglingaverkfærum þess, útbúnaði eða mannafla. 

2. Gallar á fermingu skipsins, svo sem að skipið hafi verið ofhlaðið, eða farmurinn 

hafi verið hættulegs efnis, eða skift skakt niður í skipinu, eða óforsvaranlega 

búlkaður eða skorðaður, eða seglfesta hafi verið ónóg, óhæf, illa skift eða ólorsvar- 

anlega skorðuð. 

3. Gáleysi eða hirðuleysi skipstjóra eða skipshafnar, eða skipstjóra eða skipshafnar 

annars skips. 

4, Gáleysi eða hirðuleysi halnsögumanns, gallar á sjóbrjefum eða vitum, sjómerkjum 

eða öðrum tifærum, sem ætlaðar eru siglingum til öryggis. 

13. gr. 

Nú er ástæða til að gruna, eftir því sem fram hefir komið við sjóferðaskýrslu 

eða sjóferðapróf, að um hegningarvert athæfi sje að ræða, og skal þá sjódómurmn 

fara með málið og dæma það, ef það á undir sjódóm samkvæmt lögum þessum, en að 

öðr costi senda stjórnarráðinu útskrift úr sjólerðaskýrslunni og sjó prófi örum kosti senda stjórnarráðinu útskrift ferðaskýrslunni og sjóferðaprófinu með 

tillögum sínum til frekari aðgerða. 

14. gr. 

Nú eru einhver þan atvik fyrir hendi, sem um er rætt í 12. gr, og það kemur 

í ljós, að sjóferðaskýrsla hefir ekki verið gefin, al því að enginn þeirra, sem bar skylda 

til að tilkynna óhappið, hefir komist lífs al, eða óhappið hefir al óðrum ástæðum ekki 

verið rannsakað, og skal þá sjódómur rannsaka málið þar sem því verður best við 

komið. Þannig á rannsókn fram að fara á heimil skipsins, hafi það horfið, en ella að 

jafnaði þar sem skipið kemur til hafnar eftir óhappið, eða þar sem skipshöfn, skip eða 

skipsflak kemur á land.



rT AFA RA - ran ; sf nóvbr. Ur áfrýjun dóma og úrskurða eltir almennum lögum um åfrvijun 

  

eg rjettarlar í sjómálum var 16. or. 
ti a Gr F fi + gildi Í. jan. 1917, Þau taka, ekki til beirra m i: j í VEL In 

gerða, sem tekið er til að framkvæ 
     

ma tyru bann das 

  

13 - - > 
hlutaðe:sendur sjer að hegða, 

Geíið á Amalíuborg, 30. nóvember 191 

Undir Vorri konunglegu hendi og inns 

Chr 

  

   

Sig, Eggerg. 

Nr. 53 ao ; lo q 

nóvbr. 

um undanþágu frá ákvæðum 1. gr. í siglins & 
SOTTY Por gum frá, 

  

22. nóvbr. 1918. 

md unDgur,     
Vjer Christian hinn Tiundi, ar guðs náð Danmerku 

Ja Toltsetal Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, H Stórmænti, Þjettme * 5 J Is JØDE     
Låenhorg og Aldi 

  

(horum hunnugt: Å 

  

       

  

neo þvott 

Vesturheimi, bått eigi 

  

allir hlutaðeis sendu 1 stei 

  

Gefið á Amalíuborg, 30, nóvemþer 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Fyge 

 



  

Vje >r Christian hinn Ti íundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

  

  
Vinda og Gauta, hertogi í Stjesv Holtsetalandi. Stå 

Ð > d 

  

í   3 

  

1, Þjettme 

  

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnu ist á lög þessi og Vjer staðfest þan með samþykki Voru: 

tóv. 1913 komi í stað 

    

til að sigla undir því í i 

  

> hlutadeigendur sjer ad hegda 

Gefið á Amalíaborg, 30. nóvember 1914. 

Endir Vorri og innsigli. 

  

Sig. Å iggerz. 

Lö q Nr. óð. 

á á k va SÅ edum siglingal 

um skip, årekstur og 

  

29. nóv. 1913 nóv 

  

guds Vjer (Christian hinn Tíu ndi, mf Sa náð 
Danmerkur 

  

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetslandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, o 

Gjörun kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi 

    

þes ; Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 

Í. gr. siglingalaganna 22, nåv. 1913 ordist svo: 

Pau teljast íslensk, sem heimili eiga á Íslandi og að tveim þriðju hlutum 

minst eru eien manna, sem heimilisfastir eru á Íslandi eða í Danmörku eða þar inn- 

  

að vera ríkisborgarar annarsstaðar. Nú er skip hlutafjelasseign, og
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Ta , … . . , , . og. 
Nr. 55, skal þá meiri hluti stjórnarnefndarmanna vera búsettur á Íslandi og heimilisfang 

30. 
nóvbr. Íjelagsins þar, enda fullnægi hver stjórnarnefndarmaður framangreindum skilyrðum 

um heimilisfestu eða rjett innborinna manna; þó má ráðherra Íslands veita hluta- 
fjelögum undanþágu frá síðastnefndum ákvæðum, þegar að minsta kosti *% hlutar 
stjórnarnefndarmanna fullnægja skilyrðunum um heimilisfestu. 

2. gr. 

225. gr. sömu laga orðist svo: 
, 

Ei tjón verður á skipi, gósi eða mönnum, af því að skip råkust å, og såkm 
Hggur öll annars vegar, þá bætir hinn seki skaða þann allan, er af hlautst. Nú hefir 
mannsbani hlotist af árekstrimum, og má þá, ef þess er krafist, dæma hinn seka, þótt 
eig1 verði álitið að hann hafi unnið til hegningar, til að gjalda manni eða konu hins 
dána eða börnum hans bætur lyrir misst þess, sem átti að standa straum af þeim, og 
skal ákveða í bæturnar tiltekna upphæð eitt slafti fyrir öll. Hvorki þessar bætur nje 
bætur fyrir líkamstjón mega fara fram úr 4200 krónum. 

Nú er sökin beggja megin, og skulu þá hinir seku bæta skaðann að rjettri 
tiltölu við sök hvers þeirra. Ef atvik lágu svo til árekstrarins, að ekki verður bygð á 
þeim skifting skaðabótanna í ákveðnum hlutföllum, þá bæta hinir seku tjónið að 
jöfnum hlutum. 

Hver hinna seku ábyrgist einungis sinn hluta skaðabótanna, nema manns bani 
hafi hlotist af árekstreimum eða tjón á likama eða heilbrigði. Þá má sá, er skaðabóta- 
rjettinn á, krefja hvern hinna seku um allar skaðabæturnar. Ef einhver hinna seku 
hefir af þessum ástæðum orðið að greiða meiri bætur heldur en í hans hlut áttu að 
koma að rjett:i tiltölu, þá á hann endurgjaldsrjett á hendur hinum á þeirri upphæð, 
sem hann varð að greiða umfram sinn hlut. 

Þá er meta skal sök, skal dómari einkanlega gefa gaum að því, hvort tími var 
til athugunar eða ekki. 

3. gr. 

228. gr. sömu laga orðist svo: 

Nú rekast skip á, og er þá skipstjórum þeirra skylt að veita þeim skipum, 
skipshöfnum og farþegum, sem hætta stafar af árekstrinum, alla þá hjálp, er þeir 
mega og nauðsyn er á til bjargar, án þess þó að stofna í verulega hættu skipi sínu, 
skipshöfn eða farþegum. Skylt er skipstjórum og, að segja hver öðrum nöfn og heim- 
kynni skipa sinna, úr hvaða stað eða höfn þau koma, og hvert þeim sje ætlað að fara. 

4. gr. 
A eltir 228. gr. sömu laga komi ný grein, 228 gr. a), svohljóðandi: 

09
 

Það sem fyrir er mælt í þessum kapítula um árekstur skipa, kemur einnig til 
greina, þá er skip veldur tjóni á öðru skipi, eða á mönnum eða sósi, sem á því er, með 
siglingu sinni eða á annan hátt, þó ekki hafi skipin rekist á. 

ð. gr. 

Fyrirsögn 10. kapítula sömu laga orðist svo: Um björgun.



30, 

  

novor 

  eða er statt i nevd, eda gås1 sem å   

því er, eða nokkuru alt því skipi eð: Osti, sem å bvi var, svo og hver så, sem veitir 
2 Så, sem bjargar að björguninni, á rjett á 

    

mönnuni af skipinu, meðan það var statt í neyð, | eirri sem var tilefni til björgunarinnar, 
x . 

eða veitir að björgun mannanna, á 1 

Nú tekur einhver 

á hluta úr björgunarlaununum. 

    

þátt í björguninni gegn bera og rjettmætu banni þí sem 
      

hefir stjórn skipsins á hendi, og á vjett á björgunarlaunum. 

Krefja má björsunarlauna jafnt. þó það skip, sem bjargaði, sje eign sama manns 

sn skips eða að draga það eða veita því 

  

Nú hefir maður tekist á hendur lei 

á annan kan hátt, og skipinu hlekkist síðan á, og á sá maður þá að eins rjett 

  

á björgunarlaunum að því leyti, sem talið verður, að aðstoð sú, sem hann veitir, hafi 

larið fram úr því. sem honum bar skylda til, samkvæmt því er honum bar at 

  

að inna. 

Nú verða málsaðiljar ekki á eitt sáttir um, bve mikil björgunarlaunin skuli 

vera, og sker þá dómur úr. 

Lög um skipströnd mæla fyrir um það, hvers björgunarmenn eiga að gæta að 

öðru leyti, einkanlega þá er eigandi er ekki viðstaddur eða umboðsmaður hans. 

230. gr. sömu laga orðist svo: 

arlaun eru ákveðin, skal þessa gætt: 

  

a. Áð hve miklu leyti björgunin tókst; 

atorkn, sem björgunarmenn unnu með að björguninni., 

  

til hennar var varið; 

  

þess, farþesar     

d. Hættu þeirrar, sem bjórgunarmönnnm og eign þeirra var stofnað 1; 

e. Áhættu björsunarmanna að verða skaðabótaskyldir gagnvart þriðja manni eða 

A bíða tjón á annan hátt 
1ártjóns 

| 
i         

    

í 

beðið á lífi, heilsu eða fjármunum, >» hafa menn Bata 

  

jeirra 

  

em beir hafa haft, og veråmætis bjorgunarta 

  

SOK I HCV G DeITE1, sem val 

  

n bjólnað. hilming eða aðra sviksamlega 

    og má dómurinn



I] 

I
 

8. gr. 
nóvbr. 251. gr. sömu laga orðist svo: 

Ekki má gera björgunarlaun hærri en verðmæti þess, sem bjargað var, að 
meðtöldu flutningsgjaldi fyrir farm og farþega, en að frádregnum tolli og öðrum op- 
imberum gjöldum, svo og kostnaði við geymslu, virðingargjörð og sölu. 

Í björgunarlaununum felst og þóknun fyrir að flytja gósið, sem bjargað var, 
á tryggan stað, svo og þóknun fyrir lán á skipum og áhöldum, sem höfð voru til þess. 

254. gt. sömu laga orðist svo: 

Et björgunarsamningur hefir verið gerður meðan hættan vofði yfir 
áhrifum hennar, þá má hver aðilja, sem er 
eða breyti honum, ef telja verður, 

kjett er og dómi að ónýta björgunarsamning eða breyta honum ávalt þá er 
telja verður, að umsamin björgunarlaun sjeu bersýnilega ósanngjörn að tiltölu við 
hjálp þá. sem veitt var, ef sá aðilja, sem á var hallað, krefst þess. 

Ákvæðið í síðustu málserein 230 
hefir verið gjörður um björgun. 

Mál til ónýtinga 

og undir 
', krefjast þess, að dómur ónýti sa amninginn 

ad skilmålar hans sjeu ósanngjarnir. 

gr. kemur einnig til greina, þá er samningur 

  

rt björgunarsamnings eða breytingar á honum, skal vera stefnt 
til dóms áður en þrír mánuðir sjen liðnir frá því er samningurinn var gjörður. 

10. gr. g 
I. málsgrem 233. gr. sömu laga orðist svo: 
Ef björgunarmenn greinir á sín á milli um skifti björgunarlauna, þá skal 

með dómi og gætt þeirra atvika, sem 230. or. greinir. 

ll. gr. 

Í 4. tölulið 236. er. sömu laga breytist punkturinn á eftir orðunum vereiðslu 
ác í kommu, og komi ný setning svohljóðandi: og loks endurgjaldskrafa, sú sem um er 
rætt í 3. málsgrein 

  

ereinar. 

251. gr. sömu laga orðist svo: 

Kröfur, sem kröfuhafi setur ettir þessum lögum 
fyrir í öðrum munum en þeim, sem hann á sjóveðrjett 
er ekki fylgt 

eigi leitað sjer fullnægingar g 
missast hver um sig, ef beim 

með lögsókn imnan þeirra tímatakmarka, sem hjer segir: 

I. Kröfur um framlag til sameiginlex gs sjótjóns og til kostnaðar, sem jafna skal niður 
líkan hátt (sbr. síðari málsgrein 166. gr 2. målsgrein 223, gr.) ådur år sje lidid . og 2 

frá dagsetningu årslitagjordar sjótjónsins. 

2. Kröfur til skaðabóta fyrir glataðan eða skemdan farm áður ár sje liðið frá því er 
aflermt var. 

3. Kröfur til allra annara skaðabóta áður tvö ár sjeu liðin frá því er tjónið bar að.



ft, Kröfur um björgunarlaun áður tvö år sjeu hidin frå bvi er bjøorgunarstarfinu 

var lokið. 

Endurgjaldskrafan samkvæmt 3. málsgrein 225. gr. áður ár sje hðið frá því er 

  

5. 

greitt var þeim, sem tjónið beið. 

6. Allar aðrar sjóveðrjettarkrölur áður ár sje liðið frá því er þær komu í gjalddaga. 

Nú á kröfuhafi auk þess rjett á að ganga að útgerðarmanni, farmeiganda eða 

öðrum sem sjálfskuldarmönnum fyrir kröfu sinni um skaðabætur fyrir tjón af árekstri, 

tölulið hjer að framan, og 

ess rjettar kröfuhafa. Um 

ga jafnframt að eimhverjum 
ákv 

eða fyrir einhverjum þeim kröfum, sem taldar eru í 4. og 5 

þá fyrningarákvæði, þau sem þar eru nefnd, einnig til 

kröfur, sem kröfuhafi á rjett á að gan 

ar 

taka | 

aðrar framangreindar 

skuldunaut, fer eftir hinum almennu fyrnin 

ngar kröfunni er höfð ð 

fyrir sem ræðum laga. 

Ávalt þá er málið til fullnægi 

Ö heim sem gilda hjer á landi, um 

  

fyrir íslenskum dómi, ska 

það hverjar athafnir rifta 

      

farið eftir fyrningar 

fyrningunni. 

13. or. 

stað Lög þessi öðlast gildi þegar í 

id. gr 

Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella texta 1.—12. gr. 

konungur gefið þau lög út þeirra í meginmál siglingalaga 22. nóv. 1913, og getur | 

þannig breytt sem siglingalög Íslands. 

allir hlutaðeisendur sjer að hegða. Eftir þessu eiga 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1944. 

Undir Vorri konun hendi og innsigli. 

  

( L. Dej re 

Sig. Eggerz



Nr. 56. Siglingaldg. 

nóvbr. 

Vjer Christi 
Vinda og Ganta 

  

    

Tíundi, af guðs ráð Danmerkur konungur, 
svík, Holt seta 

  

borg og Aldinborg, 

(rörum kunnugt: að Vjer samkvæmt 14. gr. laga 39. nóvember 

  

stur 

  

ákvæðum siglingalaganna 22. nóv. 1913 um skip, 

  

       

  

læra viðauka þá og breytingar, sem ákveðnar eru í fyrnefndum 30. nóvembei 

1914, sbr. lög 30. nóvember 1914 i "i 22 3. inn Í 

mál frá 22. nóvember 1913 og gefum þau hjermeð út sem 

  

ku eða þar innbornir, 

il. gr. 

Þau skip teljast íslensk, sem heimili eiga á Ísla og að tveim þriðju hlutum 
T . 1 minst eru eign manna, sem heimilisfastir eru á Íslandi eða í D:    

         þess að vera ríkisborgarar annarsstaðar. Nú er skip I kal þá meir 
hluti stjórnarnefndarmanna vera búsettur á Íslandi oe heimi lisf. ing frelagsins bar, enda 

fullnægi hver stjórnarnefndarmaður framangreindum skilyrðum um heimilisfestu eda 

ou frå rjett mnborimmna manna; bå må rådherra Íslands veita hlutafjelögum undan þá; 
síðastnefndum ákvæðum, þegar að minsta kosti */, hlutar stjórnarnefndarmanna fulln: eoja 
skilyrðunnm um heimilisfestu. 

samkvæmt lögum um skrásetning. 

  

Halda skal opinbera skrá yfir 

3. or }. 8 

útgerðarmaður þess þá, hvar á Islandi bad skul Nú er skip skrásett, og ræður 

  

Darmaður ekki kveð ið í á 

út ge rðarmannsins 

e lga 

sett, 

ræður 

emil. Hafi Í;          

    

  

og sje Ute: 

  

Skip er óbætandi: 

Í, er engri viðgerð á því verður við kom 

  

2. er ekki verður 

  

ið x , 

við það, þar sem það er, eða á n 

  

nun n þeim st: að, er bad verdur 

kt talið þess vert, að við það sje gert 

  

sål mt Ár 1117 nm I | oil þessi atriði sönnuð með logiegri skodunargerd



  

r kapituli Nr. 56, AN 

. . > 2 s nórbr 
Um rjettindi yfir skipum. nórbr. 

ð. ET. 

Um stofnun og vernd eign: 

  

eða skips- 

  

rrjettar og eignarhafla á J 8 elg 
um fasteignir. að svo miklu leyti sem þem verður við 

  

Sjólánsveð, sbr. 7. kap., er þó undanþegið þessu ákvæði. 

6. gr. 

Nú er í árforræði, og skal þá þinglesa fjárforræðissviltinguna 

    
   

     eins og um fasteign væri Sama er mm hjónakaupmála um skip. 

  

| . 1 sm skinið oe åse 
binglestur samkvæmt og 6. gr. skal fara fram bar sem skipið er skrásett. 

  

>. og 6. gr., 

    skipid er ekki skråsett å skipaskrå, skal irsms., 

hinglestrarins getid i dålki skipsins å småskipaskrånni eda fiskiskipaskrånni 

   

  

    

     

  

   
     

umdæmi må bvi 

sam} ykki það. 

  

ni, sem skipið 

lóranum 1 bvi 
ed id Ai É 

      

sem skipið er flutt í 
ar lt 

uM SKI 

  

ð, og 

  

ínum 

En 

halda gildi sínu, ef 

"lögmælt, 

  

skip, 

    höft samkvæmt 5. og 6. 

skipi eða skipshluta, um leið og skipið eða skipshlutinn verður 
í gjalddaga     

því strikað út úr skipaskránni.
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Nr, 56. Þriðji kapítuli. 
30 

nóybr. Um útgerð skipa. 

12. gr. 
Sje ekki annan veg fyrir mælt í lögum þessum, ábyrgist útgerðarmaður með 

öllum eignum sínum allar skuldbindingar, sem hann stofnar sjálfur eða aðrir fyrir 
hans hönd. 

kvjúfi skipstjóri samninga, er útgerðarmaður hefir gert, eða aðrir menn í umboði 
hans — enda var það skyldukvöð skipstjóra að fullnægja þeim samningum, — þá ábyrg- 
ist útgerðarmaður slík samningsrof einungi zm is með skipi og farmgjaldi, en ekki öðrum 
eignum sínum; svo er og um allar skuldbindingar sem skipstjóri gengst undir samkvæmt 
stöðu sinni og hefir ekki sjerstakt umboð útgerðarmanns til. En allar skiparáðningar og 
vistarsamninga við skipverja ábyrgist útgerðarmaður með allri eign sinni. 

13. gr. 
Tjón af svikum, hirðuleysi eða gáleysi skipstjóra eða skipverja við skyldustörf 

þeirra ábyrgist útgerðarmaður með skipi og farmgjaldi. Sama gildir um tjón af svikum, 
hirðuleysi eða gáleysi manna, sem ráðnir eru til að vinna í skipsins þarfir, þótt ekki sje 
skipverjar. 

Nú greiðir útgerðarmaður fje fyrir þessar sakir, og bæti honum aftur sá, er 
skaða vann. 

14. 
Nú er fjelagsútgerð á skipi, og koma þá skuldbindingar allar, sem hvíla á fje- 

T. (is
! 

lögum sem sjálfskuld, á þá að eins að rjettri tiltölu við eign þeirra í skipi. 

Ef skip er fjelagseign, skulu fjelagar kjósa sjer útgerðarstjóra og sje hann heim- 
tisfastur hjer á landi. Sje það skip skrásetningarskylt, skal senda tilkynning um kosn- 
inguna til innritunar á skipaskrána. 

Sækja má útgerðarstjóra að lögum um öll mál, sem snerta útgerðina. Nú er 
ekki kosinn útgerðarstjóri, og er þá rjett að sækja hvern af fjelögum, er vill, í útgerðar- 
málum. Sækja má fjelaga hvort er vill á varnarþingi hans eða skipsins. 

16. gr. 

   *rðarstjóri getur, samkvæmt stöðu sinni, gert alla löggerninga, sem útgerð 
alment krefur, svo fullgilt sje gagnvart öðrum mönnum. Hann getur því ráðið skip- 
stjóra, látið hann fara og gefið honum fyrirskipanir; svo getur hann og veitt viðtöku 
fje, sem útgerðinni greiðist. Hann getur og verið rjettur sóknar- og varnaraðili út- 
gerðarinnar. Hinsvegar er útgerðarstjóra ekki frjálst að taka fje að láni fyrir hönd 
útgerðarinnar, að selja skip eða veðsetja eða kaupa trygging á skipi, nema sjerstök 
heimild komi til. 

    

Nú takmarka útgerðarmenn með sjerstökum fyrirmælum valdsvið útgerðar- 

  

stjóra frá því, sem það er alment talið og hjer hefur verið greint, og er þá sú takmörkun 
ógild gagnvart öðrum mönnum, sem við útgerðarstjóra semja og eru eigi vitandi um hana. 

17. gr. 
Nú skal útkljá einhver málefni útgerðarinnar með atkvæðagreiðslu fjelagsmanna, 

og ráða þá atkvæði þess eða þeirra, sem meira eiga en helming skipsins. Þó er nóg, að 
þeir eigi hálft skipið. ef útgerðarstjóri er þeim samþykkur, þó ekki sje hann fjelagsmaður.
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Nóg g helft skipseignar til kosningar útserðarstjóra; hljóti tveir jöfn atkvæði, skal Nr. 30. 
, ” ' ' 30. 

hlutkesti ráða. | nóvbr 

  Fari samþyktir í bága við efni útgerðarsamnings eða taki út fyrir tilgang út- 
z 

  

verdarinnar, eru bær bvi ad eins l6gmætar, ad alliv fjelagsmenn sampbykki. 
5 k 2 d s& . 

18 
€ or 10. gt. 

imild útgerðarstjóra til samninga og annara athafna fyrir hönd útgerðar- g g 

  

1 
manna skulu gilda gagnvart þeim hinar almennu reglur um umboð. Skylt er útgerðar- 

stjóra, ef atvik og ástæður meina það ekki, að kveðja fjelagsmenn til ráðstefnu eða afla 

sjer á annan hátt vitneskju um vilja þeirra um öll mikilsverð málefni, sjerstaklega ef 

skipinu eru ætlaðar verulega ólíkar ferðir eða flutningar eða nýjar veiðiaðlerðir, svo 

og ef ráða skal skipstjóra eða setja hann af eða bæta skip að mun. 

  

19, gr. 

Heimilt skal jafnan fjelögum þeim, sem meira eiga en hálit skip, að setja út- 

gerðarstjóra al. 

Nú á hann hálft skipið eða meira, og getur dómari þá svift hann stöðunni, ef 

hluthafi krefst og dómari finnur nægar sakir til, og skipað annan útgerðarstjóra til 

bráða birgða 

20. gr. 

sjerstaka reikni     er útgerðarstjóra að h: * yfir öll viðskifti útgerðarinnar, 

þau er undir hann koma, og gera á þeim öllum full skil. Hafi fjelagar ekki aðra skipan 

á gert, skal hann hafa gert þeim skil fyrir almanaksár hvert, áður mánuður sje Hðinn 

frá lokum ársins. 

    

Nú eru gerð reiknings: 

  

ttgerðarstjóra skylt 

   
að senda reikningana 

      hverjum einstökum fjelagsmanni e ggja þá fram til sýnis. R á hver fjelagsmaður 

á því, til tryggingar, að sjá reikningsbækur útgerðarinnar og fylgis skjöl og einkanlega 

reikninga skipstjóra. 

Nú mótmælir emhver reikning 

  

um útgerðarstjóra og er þó eigi um misreikning 

    mótmælunum með lö 

  

sókn áður eitt ár sje híðið 

  

eða svik að ræða, og skal bi 
    

frá því er reikning vor af hendi int og fjelagsmönnum sagt til þeirra. 

  

sy 
ri go

 

Skylt er fjelagsmanni að greiða all an útgerða 

hans í skipi. Vanræ fg 

  

stnað að rjettri tiltölu við eign 

greiða skylduhlut sinn og hafi þó verið krafinn, 

  

1 fjelagsmaður að 

og greiði útgerðarstjóri þann hluta e 

    

annar af fjelagsmönnum, og skal þá hinn lúka      
   það fje og vexti, 8 afhndr., á ári, frá því greiðsla fór frama, og þar að auki þau tryggingarið- 

gjöld, sem sá, er galt fyrir hann, kann að hafa greitt til try;     ingar sjer. Veðrjett á láns- 

sali í skipshluta þess, er hann gait og ágóða þeim, sem í hans hlut kemur, og skal 

  

sá veðrjettur ganga fyrir öðrum eldri samningsveðrjetti í þeim skipshlut, en þoka skal 
oo > af DD så Á 4 

  

hann fyrir sjóveði því, sem getur hjer í 11. kapítula, svo og fyrir eldra samningsveði 

öllu skipi; en hafin skal málssókn til lúkningar kröfunni áður ár sje liðið frá því er hann 

greiddi fjeð; missi ella veðsins. 

  

25. gt. 

Nú er skipinu ráðin ný ferð eður ráðnar bætur á því að lokinni ferð og krafið 

framlaga til og einhver fjelagsmanna hefur ekki lagt þeim samþyktum atkvæði sitt, og 

úr þeim framlögum með því að láta af hendi sinn hlut     skal honum þá heimilt að segjast



Nr. 56. 

90. 

nóvbr     
    aust, svo framarlega sem í skipt endurgjald 

N 

lega svo snemnia, að útcerðarst ört viti bad áður ad 5 då | 

  

ú vill hann neyta þessarar heimildar, og skal hann þá ský „í brjef 

ambvktin 

    var gerð eða frá því er frá henni, ef 

argerðina. Jafna skal ir gekk, á hluti riettri til- 

  

tolu vid stærð þeirra hluta, er þeir áttu áður. Å 

it        
Et keypt hefur verid våtrygging á hlut og h tr enn í 

við eigendaskiftin, greiða hinir nýju eigendur 1 inn fyrir alla og all 

fyrir einn, fyrir það sem eftir er tryggingartímans. 

24. gr. 

Jafna skal á Helagsmenn skaða og ábata á ðinni að rjettri tiltölu við eign 

  

þeirra í skipi. 

Nú reynist, að gerðum reikningsskilum, að tekjuleifar eru, og skal þeim þá skil , 

upp medal fjelagsmanna, sje þeirra ekki þörf til naudsynja útgerðarinnar. 
   

   

  

' það samt     Ekki slit    

    

fjelagsmadur dey 

Heimilt 

þó er ólö 

  

enda; 

menn 

    

   

  

   
    

sameigandi rjett 

lausnarfjeð, eða 

  

hálfs mánaðar í 

if m 

  

       hún aldrei lægri vera en kaupverð nýi € 

  

     
greiddi. gø 

áður en 3 mánuðir sje liðnir frá tilkynningunni ; 
s 
á pps og útgerðarstjóri hefir fengið tilkynni 

  

áður en bad    og eiga sameigendur þá ekki innlausnarrjett. same ige iða kr       

      

  

lausnar samtímis, eiga þeir allir innlausnarrjett ttæl tiltölu við hluta 

  

í skipinu. sameigen 

  

neytt innlausnar 

framar innlausnarrjett & að því sinni. 

  

sameligendurnir 

Verði sk ] 

  

U 

tjel: agsmi 20ur rjett á 

já ráðstöfun áður 6 

  

Nú verður maður eigandi skipshluta, og 

um rjett þann og bindst skyldum þeim, sem 

hann og svo sem formaður Í 

vandi, svo og öðrum Í 

  

er þeim fylgja. 

jafnaðar þær kröfur, ; 

sem sameigandi gagnvart öðrum mönnum 
      

kuldbin 

á hendur eftir það er hann varð fjelagsmaður



Skylt er hlutsala að skýra útgerðarstjóra eða öllum samelgnarmonnum frå Nr. bl 
1 | fil e+ . » . SU. 

eigendaskiftunum og sanna, að viðtakandi, sá er hann tl nefnir, kannist við kaupin, 164, 

en meðan hann gerir það ekki, getur hlutsali ekki skotið sjer vegna eigendaskiftanna 

undan neinum þein skyldum við sameigendur, er af sameigninni stafa. Ábyrgjast skal 

hann skuldbindingar sameigenda gagnvart öðrum mönnum, þær er gerðar voru eftir 

eigendaskiltin, el þeir menn vissu þan ekki. 

21. gr. 

Þeir fjelagsmenn, einn eða fleiri, sen metra eiga en háltt skipið, geta ákveðið 

áð samelgninni skuli slitið. 

Þá getur hver fjelagsmaður krafist, að slitið sje sameign: 

el skip missir heimild til skrásetningar á íslensku skipaskrána án tilverknaðar hans 

eða samþykkis og er því máð at skipaskrá: 

2. ef útgerðarstjóra er vikið frá með dómsúrskurði samkvæmt 19. gr.: 

3, ef hann sannar, að útgerðarsamningurmn hafi verið verulega rofinn, eða gengið 

að öðru leyti á rjett hans í framkvæmdum eða forstöðu sameignarinnar 

í ljós við lok 

  

t. et það kemur ferðar innanlands. að skuldir sameignar fari fram úr 

elenum hennar 

  

Verði ágreiningur í bessu síðasta atriði um verðmæti skips. ákveðið 

með lögleon mat. 

áð. gr. 

  

Nú er fjelagsútgerð slitið, og skal þá skipið selt á opmbern uppboði. Ef skipið 

er utanlands og greini menn á um, hvort það skuli flutt heim eða ekki, eða um uppboðs- 

skilnálana skal uppboðsrjetturinn á hei | 

Um skipstjóra. 

29. gr. 

Útgerðarmenn ráða skipstjóra eða útgerðarstjóri fyrir þeirra hönd. Ef emhver 

þeirra á meira en helming skips, á hann rjett til skipstjórnar. enda hafi hann til þess 

  

yrði. Greini menn á um skipstjórakaup, er heimilt að leita dómsúrskurðar 

     

0. er 

Skipstjóri ræður skipverja og segir þeim upp. Engan má hann ráða þann, er 

hann að var táðinn annarsstaðar 

Sl, gr. 

Sp Jó annast um, áður ferð er byrjuð, að skip sje haflært, og sjer um það 

vel útbúið, nægilega vel ment og birgt að vistum, hafi vatn og fæ 

  

aðrar vjelanauðsynjar, ef það er gufuskip. Skylt er honum og að 

  

boðin bendinga áhöld Og björgi mat rtæki , sæbrjef og siglinga verk æti 

  

Skylt er honum að annast um, að skip sje ekki oflermt og farmur vel búlkaður, 

og til að tryggja hann sje sjeð fyrir nægu reiti, undirbreiðum, hlerum, skorðum o. s. frv.,   

og að lestarop sjeu tryggilega lukt og fleiguð. Sje farmur fluttur á þilfari, skal tryggilega 

um hann búið, og svo settur, að hann hindri ekki að mun athafnir skipverja. Fari skipið



SÅ 

Te hi “ “ , < 
Nr. 96, med seglfestu, annast skipstjóri um. að hún sje sæmileg að gnægð og gæðum og svo trygg 

30. 

nóvbr. 
lega um hana búið, að ekki byltist á leið. 

Konungur kveður nákvæmara á um birgðir skips að læknislyfjum, svo og um 

ferming, flutning og afterming sprengiefna. eldfimra og etandi hluta. og ábyrgist skip- 

stjóri, að þeim fyrirmælum sje hlýtt. 

Heimilt er og að láta ákvæði þan, er getur í næstu málsgrein hjer á undan, ná 

til erlendra skipa, er þau eru í landhelgi. 

32. ør. 
Oo 

Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsvnleg skipsskjöl og eintak af lögum Þessum J ! SSK g 
og þeim reglugerðum og fyrirskipunum, sem gerðar hafa verið samkvæmt þeim. g sila > 1) z 

33. gi 

Ekki má skipstjóri án samþykkis útgerðarmanns hafa söluvarning sinn eða | ! 2 
annara manna í skipsherbergi sínu nje í neinu því rúmi öðru, sem ekki er ætlað farmi. 

Nú gerir skipstjóri það, og gjaldi hann þá útgerðarmanni venjulegt flutningsgjald fyrir 

þann varning og bæti allan skaða. 

34. gr. 

Ekki má skipstjóri fara frá skipi, nema hann segi stýrimanni tl áður um það, 

sem þörf er á, og gefi honum skipanir sínar eða skipverja öðrum, sje stýrimaður ekki 

á skipi. Sje skipið ekki fest í höfn eða við akkeri í tryggu lægi, má skipstjóri ekki vera 

frá skipi, nema að nauðsynjaerindum, þótt hafnsögumaður sje á skipi. Svo er og ávalt. 

ef hætta er á ferðum. 

35. gr. 
Nú má skipstjóri ekki vera fyrir skipi sakir sjúkleika eða af öðrum brýnum 

ástæðum, og skal þá útgerðarmanni tafarlaust sagt til um það. Verði atkvæðis útgerð. 

armanns ekki biðið að skaðlausu, skal skipstjóra skylt að sjá fyrir nauðsyn skipsins. 

einkanlega að setja fyrir skipið til bráðabirgða stýrimann eður annan hæfan mann, og 

hafi við ráð konsúls. að því er hann getur, ef það er utanríkis. En sje skipstjóri ófær 

til. eða vanræki þessa skyldu sína, annast konsúll nauðsynjar skipsins. 

36. gr. 

Skipstjóri annast um, að ferming og aflerming skips sje hraðað eftir þörfum og 

að burtför skips dragist ekki að því loknu. Ekki má hann nauðsynjalanst víkja skipinu 

af rjettri leið á ferð þess nje tefja það á annan hátt, nema til þess að bjarga mönnum 

úr sjávarháska, en ekki má tefja skipið til að bjarga öðrum skipum eða fjármunum, el 

skipinu er stofnað með því í nokkurn háska, eða af því stafa veruleg óþægindi fyrir út- 
gerðarmann eða aðra menn, og sje skipstjóra skylt að annast hagsmuni þeirra. 

37. ør, 

Skylt er skipstjóra að gera alt pad, er hann må, til að halda skipi sjófæru á ferð. 

Nú hefur skip tekið grunn, eða annað að borið, svo að ætla má, að skip hafi laskast, og 

er skipstjóra þá skylt að láta rannsaka það, þar sem því verður fyrst við komið. 

38. gr. 

Skylt er skipstjóra að kynna sjer ákvæði og fyrirmæli um siglingar, er honum 
ber að gæta á viðkomustöðum á ferð sinni. Hann skal og afla sjer vitneskju um, hvers 

g farmi, ef við ófriði er að sjá eða herkvíun gæta-ber til tryggingar skipi og



CE
 

ti
 

39, ør 

Skyldur er skipstjóri að veita viðtöku sjómönnum úr Danaveldi, þeim er kon- 

súlum er skylt að senda heim, og flytja þá alla leið eður til annarar hafnar. þeirrar er 
1 

   skipið fer til í þeirri ferð, svo marga og fyrir það fargjald. sem konungur kveður á. 

Þeim mönnum, sem svo eru sendir, ber að hlíta á skipi reglum þeim og háttum, 

sem skipverjum er skylt, og starfa á skipi eftir mætti, ef þört krefur. 

10. 

sem fara á milli landa, skulu halda leiðarbók. Skip, sem eru við fiski- 

gr. 
3 

veiðar. 

  

gs eða annað hjer við land, þurfa ekki að halda leiðarbók, en sjeu þau yfir 

12 tonn að rúmmál, skulu þau halda dagbók. Gufuskip hafi að auki sjerstaka vjelarbók. 
Konungur setur nánari reglur um tilhögun og löggilding bókanna. Þegar skip er afgreitt 

úr höfn innanlands, skal sýna leiðarbókina eða dagbókina lögreglustjóra og skrifar hann 
x 

ókeypis í þær vottorð um það, að þær voru sýndar. 

ál. gr. 

Í leiðarbók skrifar skipstjóri, eða stýrimaður með umsjá skipstjóra, og ábyrgist 

þá báðir; en vjelarstjóri skrifar í vjelarbók með umsjá skipstjóra og ábyrgist báðir. 

Skrifa skal alt í bækurnar eftir rjettri tímaröð, í höfn ettir hvern sólarhring, en á sjó eftir 

varðtíðir., Skrifa má fyrst í bráðabirgða bók bað. sem gerist á varðtíð hverri, en skrifa 

  

skal það í bækurnar, áður sá sólarhringur sje á enda. 

  

Bóka skal í leiðarbók glögt og ski ipulega. Ekki má skafa það af, sem skrifað 

var, draga yfir það, eða gera það með öðru móti ólæsilegt; gerst leiðrjettingar þörf, 
skal henni bæta við sem athugagrein. 

42. or. 

Skrifa skal i leidarbåk ítarlega alt það. er við ber á ferðinni, og hvað annað það, 

   gerðarmönnum er gagn að vita eður eigendum farms eður vátrvggjendum eður 

öðrum þeim mönnum, er ferðin snertir hagsmunalega. 

Geta skal því þess í leiðarbók, nær starftími skipverja hefst og endar, nær vistir 

    og vatn er tekið á skip, nær ferming skips og afternung hófst, var frestað, og nær þeim lauk; 

bókað skal, hvað fermt er og attermt hvern dag, og ef tekin er seglfesta, hver hún var, 

hve þung og hversu um hana var búið, hvort aðrir unnu en skipverjar, djúpmál skips- 

ms á skut og stafni og ásigkomulag þess að öðru leyti, er það ljet úr höfn, hverju skipið 
fermt og ásigkomulag farmsins; ef búlki er á þilfari, skal sagt, hve mikill er og hve 

hár, um leiðrjetting áttavitans og afbrigði (deviation); nær skipið lætur út, kemur til 

efnu, skrið- 

  

hafnar eða flytur sig þar; um vind, veðurfar, stöðu loftvogar, strauma, 

aða, hvað haft var af seglum, hver vegalengd var farin, hver ski ipsljós höfð; djúpmál, 

miðum og athuganir; nær hafnsögumaður kom á skip og fór af skipi; 

  

um dælinguna, hve 

oft var dælt, hve lengi um sinn og með hve miklu afli og um vatnshæð í dælunum. 

Leiðarreikning skal bóka um hvern sólarhring. 

Sje ráðstefna haldin á skipi, skal bóka í leiðarbók tillögur manna svo og úrskurð 

skipstjóra og skrifa þeir nöfn sín undir bókun, sem á ráðstefnu voru. Þess skal og getið 

í lerðarbók, ef skipverji sýkist, deyr eða strýkur, eða vinnur glæp eða skipsagabrot, sbr. 

52. og 108. gr., svo og hvenær og af hvaða ástæðum skipstjóra þykir nauðsyn að draga 

ai matgjöfum, sbr. 50. gr. 

Sjerstaklega ber að rita í leiðarbók nákvæmar skýrslur um hvert það óhapp, 

em verða kann á skipi eða farmi, og þess getið. hvað því olli, hversu það bar að og hversn 

úr var ráðið, 

Nr. 56. 
50. 

nóvbr.



Ni. 36 

30. 

novbr. 

8 og annhara vjelanaudsynga el skip      Í vjelerbók skal greint frá kolabirgðuni 

get úr höfn, kolaevðslu hvern sólarhring og alt annað, er vjelina snertir, gang henna1 

og gæslu.    

      

Í dagbók skal rita greinilega lrásögn um ferð skipsins, og skal, auk veð 

    

skýrt frá öllum þeim atvikum, er verulega þýðing hata fyrir ferðalagið, eða á 

annan hátt geta snert hagsmum útgerðarmanna, ur farms eða vátryggjendu 

Sje skipið við fiskveiðar, skal ennfremur greina das frá öllu því markverðasta, e1 

snertir fiskveiðarnar, svo sem hvar skipið fiskar og hvernig aflast, dýpi, botnlag o. s. brv. 

Halda skal leiðarreikning, hvenær sem þörf krefur. 

Þegar leiðarbók er skrifuð til enda eða verður ekki notuð annars vegna, fær 

þess í gömlu bókinni, 

  

skipstjóri nýja bók og lætur löggilda, og 

  

sje löggilt og nær það var. Nú verður ekki náð til hinnar gömlu bókar, og skal þess þá 

getið í hinni nýju, og sagt, hvað til þess bar. 

Við slík bókarskitti ber rjettu yfirvaldi að rannsaka. það, hvort hirðulega var 
  

bókað í hina eldri bók dag ettir dag og annast um, að skipstjóri sæti lögsókn, ef svo er 
BR i . 

1 4 Tai | „ct rorvald] Í tt þá leiðarbók send yfirvaldi til     eigi. Nú verða skipstjóraskilti, og 

áður næsti dagur á eftir sje liðinn, ef því verður við komið, annars ; sem unt er, 

ýrslu þurfi að 

(47. gr.), og skipstjóri leitar hafnar innanríkis eða utanríkis. þar 

. 7 
em sokum 

  

svo og ef skipid verdur fyrir slysi, svo ad sjåferda: 

  

r dansku 

konsúll: svo skal og vera, þegar menn eru skráðir úr skiprúimi í ða aftur inn 

hún var 

  

lenda höfn og atlermir þar að öllu eða meiri hluta. Geta skal 

færð yfirvaldi og um þá rannsókn, er fram fór 

Ákveða má með konunglegri AN bun linkind í eftn 
í milli 

Mii. 

ti þessu á gufuskipum, 

sem eru í reglubundnum förum landa 

    

Rjett á hver maður á að fá að kynna sjer arbók skips, sá er sýnir, að hann 

eigi þar lögmætra hagsmuna smna að gæta. Geyma skal leiðarbækur alskrifaðar ekki 

skemur en tvö ár eftir það er ferð var á enda. Nú ris dómsmál og snertir það ferðin 

kur ad fullu. rðveita leiðarbók til bess er bvi måli ly 

  

og skal bå 

Nú gerist einhver sá atburður á fermingarstað skips eða alflermingarstad eða 

á ferð þess, er skip eða farmur bíður skaða við svo nokkru nennu, eða gild rök eru 4
 

£ 
ætla, að tjón á þeim leiði af, og stjóri gela um það sjóferðaskýrslu; svo ei 

  

og ef maður ferst voveitl pin og bað varð ekki á mnlendri höfn, eða skipið rekst 

  

, So: 
a annaåa0 skip 

Nú verður slvsið hjer í ríkinu og skal þá skipstjóri seg 

ski | 
og vinnur því slíkar skemdir eða tjón, sem fyr greinir 

  

til þess yfirvaldi á þeim   

    stað svo fljótt sem unt er, eftir það er slvsið bar að eða varð kunnugt. Fylgja skal 

  

sögunni orðrjett afrit af því, sem bókað var um þann atburð í leiðarbókinni; ef ekki var 

leiðarbók eða hún hefur farist, skal gefa brjeflega   kýrslu um atburðinn vfir      

g þá menn aðra, sem ætla má að skýrt geti málið. og til nefna, ef auðið er, skipverja o þvo 
þá menn, sem þetta mál kemur við, eða umboðsmenn þeirra. Dómari eindagar síðan 

undirbúnings það, er þörf krefur. Hafa þinghald til sjóterðaskýrslu og framkvæmir ti 

skal skipstjóri leiðarbækurnar með sjer á þingið. 

Utanríkis skalt skipstjóri, svo fljótt sem verða má, gefa sjóferðaskýrslu því yfir- 

valdi, sem þau embættisstörf ber undir á þeim stað, sem hann er þá staddur á, eða fyrir



  

| | las r , ora Í ot 113117 
hlutadeigandi dånskum konsti, ef utanrikismålastjornin hefir sjerstaklega fengið honm    
vald til að 

i og dansku    
nríkismála 

verið veitt 

  

     

    

og 44. gr. gefur um leið 

  

os um dagbók ski 

  

bað munt kosta oe 

  

skorið með nýrri skot 

    

líkum, að hann sje 

  

as hid         eða hjálpa við á 191 
, , ti sa 

„og skal Da skipst jóri lata tran ræta 

i 4 , Tó. sv ; 1 1 

ist á farmi, skulu matsmenn táta upp! u bað, hvað 

  

i 2 arði me hafi og hversu bagkvæmast verði úi     

    

     

Kveðja skal matsmenn eltir því 

slík matskvaðnne er ekki tíðkuð, s 

  

     

vn 
. BA , 

Y : 1. PR 1110) g rir sóss hah á 

a S1 les Im pb SK1D ag 

, d fr rðar áður en sóssjð er fonaið 1 hendur viðtaka anda 
skipstjóri krefjast skoðunargerðar áður en góssið er fengið 1 hen . 

  

   
varháska. er skipstjóra skylt að gera alt 

  

   

       

  

   

  

og skipsskjala; 

    

sem DAUÖSVI 

rounarsamdn! 

  

tölu þeirra 

  

1 År] ; Á rr A Í , 

SKEDSTIOTI HIM VIð roma, 

  

   
A 

vevmsiu u, 

St tt lösmæta á SKIpI 
1 má hasta 

og þvi T sem hann má besta. 

Skylt e kipstjóra að fara sa rmenn sinå og 

| | i ou I må vid koma erk, 20 bann sæti sboðu hv s þeirr: ra må vid kom: 

  

må hann engan mann láta sæta.



nóvbr 

Á aunnudógum og öðrum logskipuðum helgum dögum hjer á landi má ekki set Já 

neinna starfa fram vfir það, er tryggmg og meðferð skips krefur, eða gæsla skipveria 

DO UÐISIA V áð J la, eða að þrífa skip sem titt er, þurkun segla, nauðsynleg bátstörf og svo 
1 
þá skipa mönnum önnur störf, að ekki verði frestað. 

  

því að eins má 

  

50. 

  

Skipstjóri annast um, að skipverjar nægan mat og góðan og skal hann að 

ta reglugerð, sem konungur setur. Nú ber nauðsyn til, að hann dragi mat af skip- 
verjum á ferð og skulu þeim þá goldnar sanngjarnar bætur þess. 

Í nefndri reglugerð skal og nákvæmar kveðið á um herbergi skipshafnar á skipi. 

ðl. í Tr. og 

Nú andast einhver sipvotja og annast skipst Jóri þá greftrun hans. Hann skal 

ipi; andist maðurinn 

  

og láta skrásetja við votta alt það. er hinn látni maður het eftir 

  

er rjett, að skipstjóri fái skrán na í hendur konsúl eða öðrum rjettum valds- 
manni á beim stað, eða selji munina, geti hann ekki varðveitt þá á skipi að bagalausu. 

ð2. gr 
” Drýgi skipverji eða farþegi glæp. sem opinber málssókn liggur vid og skipið er 

ekki í innlendri höfn. skal skipstjóri svo fljótt sem auðið er, taka skýrslu til bráðabirgða 
  at sakborning. af skipshöfn sinni og þeim mönnum öðrum, sem það mál geta skýrt. Nú 

  

var glæpurinn unninn í landi eða landhelgi annars ríkis, og skal þá sú rannsókn því að 

  

1 
Li 

  

eins fram fara, að yfrvöld á þeim stað reki ekki málið. Skýrslur og vitnisburði 
    skrifa í leiðarbók eða dagbók eða skrá á annan hátt, ef bækurnar vantar. og þeirra 

  

ela gætt, sem getur í 108. gr. 

Skipst jóri gætir þess, ef hann má, að sakborningur hverfi ekki á burt og er heimilt 
  

el þörf krefur, eða hefta á annan hátt og ábyrgist skipstjóri, að 

   leikinn en vera þarf. 

æpur unninn í utanríkis höfn, þar sem er danskur konsúll, eða skip kemur 

    það er glæpurinn var unninn, og skal þá skipstjóri, svo fljótt sem 
  konsul frå því. að glæpur var unninn og fá honum í hendur staðfest 

sóknarskýrslu sinni. Konsúllinn rannsakar þá málið og ákveður hvað 
Hafi skipstjóri engan konsúl fundið að máli í utanríkis höfn, skal 

  

völdum frá málinu við heimkomu sína. svo fljótt sem hann má. 

  

Þá er skip er utan heimilis síns, gerir ipstjóri, svo fullgilt sje gagnvart öðrum 

  

'monnun, samkvænt stöðu sinni í umboði útgerðarmanns alla þá ugerning, sem snerta 
framkvæmd ferðar hans, svo sem útbúnað skips allan og viðhald og öflun vista; hann 

i i og er sóknaraðili útgerðarmanna í málum, sem við koma 
jetur skipstjóri gert á lögheimili skips, þá er skuldbindi útgerð-    rstakt umboð þeirra til, nema að táða menn í <kiprúnn. 

  

Ef fjár er vant til framkvæmdar einhver 

  

t því, sem 48. gr. getur, er skipstjóra 

  

heimilt að taka til þess fje að láni eða selja góss útgerðarmanna, eða jafnvel af farmi. 
tók skipstjóri fje að láni eða seldi af góssi nm þört fram, og skerðir það að engu rjett 

  

  
hins, sem lánaði eða keypti. ef ætla má eftir atvikum, að hann vissi það ekki. 

 



Ohecimilt er skipstjóra að selja skip án sampykkis utgerdarmanns, nema skip 

sje dæmt óbætandi eftir að lögleg skoðunargerð fór fram, sbr. 46. gr.. og eigi sje auðið mn il 
1 

að ná til útgerðarmanns. Selja skal á opmberu uppboði. 

56. ør, 
AT 
Nú hafa útgerðarmenn gert sjerstaka takmårkun å hinu almennå umbodi, sem 

53. og 54. gr. heimila skipstjåra, og er sú takmörkun ógild gagnvart öðrum mönnum, 

þeim er eigi vissu hana. 

7. yr 

Skylt er skipstjóra að skýra útgerðarmönnum iðulega frá ásigkomulagi skip   

og hvernig ferðinni líður, hverir löggerningar voru gerðir, og frá öllum þeim atburðum 

í heild sinni, 

I mikilsverð málefni, að því er hann má við koma, eða þess manns, er útgerðarmenn 

sem máli skifta fyrir þá. Hann skal og leita skipana útgerðarmanna sjáll 

  

um öll 

vísuðu til. Skorti gjaldeyri til skipsþarfa og ekki megi bíða skipana útgerðarmanna, 

skal skipstjóri leitast við að afla þess fjár svo sem útgerðarmönnum er hagkvæmast; 

aðeins í ítrustu nauðsyn má hann selja af farmi. 

  
Skipstjó 

  

skal meðan ferð stendur láta sjer ant um farminn og sæta að öllu h 

  

muna farmetsenda. 
KO mn 
DH. er, 

bå er skip er utan heimilis síns, er skipstjóra samkvæmt stöðu sinni heimilt að 

gera, svo fullgilt sje gagnvart þriðja manni, alla þá löggerninga, sem miða til að varð veit: 

farm og koma honum áleiðis, svo og til að vera sóknaraðili þeirra í málum. sem farminn 

snerta. Nú skortir skipstjóra gjaldeyri til framkvæmda emhverri slíkri nauðsyn og ei 
> AX í 

fi 20 eigenda eða selji jafnvel af farm. Um 

  

þá rjett, að hann taki fyrir hönd farm 

  

slík lán og sölu gildir það. sem segir í síðari málsgrein 54. gr. 

  

Skuldbindingar þær. sem skipstjóri þannig játast undir fyrir farmeiganda, ábyrgi 

farmeigandi að eins með góssi því, sem hann á á því skipi 

60. gr. 

Nú ber þan atvik að hendi, sem ráð er gert fyrir í 46. gr.. og það sannast við 

lögmæta skoðunargerð, að farmi er svo farið, að hætta er á, að spillist við geymslu. og 

þá rjett, að skipstjóri selji farm. Ef skip ferst eða er dæmt óbætandi, er og rjett að 

selja farm, ef skoðunarmenn dæma, að kostnaður á því að geyma farmnn eða koma 

honum áleiðis, veði of mikill að tiltölu vid verðmæti hans. 

61. gr. 

Nú hafa farmeigendur gert sjerstaka takmörkun á hinn almenna umboði. sem 

skipstjóra er veitt í 59. og 60. gr., og er sú takmörkun ógild gagnvart öðrum mönnum, 

þeim er eigi vissu hana. 

62. gr. 

Áður e1 skipstjóri aflar lánsfjár vegna farms, eða selur nokkuð af góssinu, eða 
x 

gerir nokkurar aðrar sjerst: aklegar ráðstafanir á kostnað farmei la, skal hann leita 

  

fyrirskipana þeirra, ef kostur er, eða þess manns, er þeir neindu til. 

Hí skip ferst eða er dæmt óbætandi og eiga farmsigendur engan umbodsmann    
; . : 12 |: 1 

þeim stað og ekki verður leitað skipana þeirra, og er skipstjóra þá skylt eftir atvikum,



90 

    

  

      

Nr. 90. annaðhvort að senda sóssið á ákvörðunars sem kostnaðarminat. eða fela o 
30. , . „- 

til geymslu eða selja 
norbr. o A . , . 

Farm skal selja á opmberu uppboði, et því verðu ð komið 

63. í 

Ekki ábyrgist skipstjóri með sínu hje ær, sem hann serir Íveir 

hönd útgerðarmanna eða farmeigenda sem skipstjóri 

64. gr. 

Bæta skal skipstjóri skaða þann, sem hann olli útgerðarmönnum eða farmeig- 
j 

endum með svikum, hirðuleysi eða sálevsi við skvldustörlt sín, og leysir bað hann eigi 

    rimælum annara, nema gagnvart þeim. er fyrirm 

skipsráðstefnu ber skipstjóri engu að síður ábyrgð á 

úr ábyrð, 

Þótt     
    

SI ipstjór iða þann, er verður af svikum. hirðuleysi eða 

sálevsi skipverja við nema ætla megi að Í hans hendi hafi hvorki 

  

skort næga athvel 

  

Skyldur er skipstjóri að gera reikningsskil við heimkomu skips að lokinni terð 

  

svo oft sem útgerðarmenn heimta. Vilji útgerðarmaður mótmæla reikningi. 

með lögsókn áður 6 mánuðir sje liðnir hrá því, er hann tjekk reikninginn. 
1 misreiknun eða svik sannist 

  

liðnum eru mótmælt ólögmæt. nen     ekki er annan veg tilskilið, skal skipstjóri telja með tekjum útgerðarinanna 

  

tekið vid af I: 

  

á reikningum hverja sjerstaka uppbåt, sem har 

  

  
anda, bi ðasala eða öðrum, þeim er hann átti skifti við sem skipstjóri. 

66. Sl. 

1 Setja má skipstjóra af á hverjum tíma er vill. Nú á hann meira en hálft skip 

og má þá dómari setja hann af, ef hluthafi skips krelst og 

  

os var honum 

  

Nú hefir skipstjóri gengið í sjálfskuld til gagnsmuna ; 

  

1 Tri: Teri x £ þið st 1 ry 4 þa óheimilt, og er hann þá ekki skyldur að láta af stöðu sinni fyr en útgerðarmenn 

  

á honum þá trygging, að hann verði skaðlar Ba! 

  

HA skipstjóri var ráðinn um ákveðinn tíma eða til tiltekinnar ferðar og 

  

ráðnngarsamningur hans tc ekki til um uppsögn eða burtför, getur hann sagt upp 

þjónustu simni þegar skipið er í innlendri höfn og ferð á enda. Nú hefir hann gegni starfinu 

       
í 3 ár og skipið hefir aldrei á þer „lokið ferð hjer við land, og er skipstjóra þá hennt 

að segja þjónustu sinni lokið við lok þeirrar ferðar. sem hann þá er í. og veiti hann svo 

  

langan frest, fár sæmilegan tíma og tæktæri til að afla sjer annars 

    skipstjóra. Nú ákveða menn, þegar þeir fengu uppsögn skipstjót 

skut snúa hingað til lands úr þeirri höfn, sem það þá er í, og er þá skipst    til að vera fyrir skipinu heim. bá er það hefir fekið farm, þó afferma skuli 

annari höfn. 

skipstjóri ekki hverta burt fyrri en lokið er. 

  

» dan Te sk H- . a undir dönsku flaggi, 

  

ret 

  

burttör. 
68. Er 

= 

Nú er skipstjóri settur af sakir óhætileika hans. svika, hirðuleysis eða gáleysi 

  

tíma er hann var rekinn   við starfa     
LA: : : Ia 491 1 

unn, og & hann tanp Smwt emungs bi p



   
   
   

  

   

  

kt, eða sjó- 

  

rjett til frekara 

„áður öllu er ráðstafað, 

1 þóknun fyrir þann tíma, sem 

og að auki ókeypis dvöl og 

og viðurvær 

     ófæran til Sia, sem 

Þess - hann er settur al. 

sjúkleik eða meiðslum á ráðn ungarti ma 

  

gerdarmenn bå skyldir ad kosta     

í eftir "afse »tningu, ef hann    

      

    

  

   

   

settu á 

þar sem samningur sagði til, að hann 

voru í 68. og 69. gr., tekur hann alt bað kai 8 ið var. Nú var ráðningart tími 

hans láti 5 i i I 

  

burt 8 að auki eins 

mánaðar kaup, ei 

var sjálfum hei 

öðrum höfnum í Nor 

í á þeim tíma, sem honura 

í honum var vikið frá i 

tan Norðurálfu. 
  

I bessi åkvædi tal 

rjett til að sigla undir 

sakir þess, að skipið missir 

  

Tl. g1 

Nú er ími skipstjóra á enda með þeim atvikum, sem getur í 7O. gr., og 

    

   

1 , 
h ans, og á hann 1 þá rjett á öðrum stað en til var tekið eða fyrir sjeð í nn ng? rsamning 

6 rstadar sins, ef hann å endurgjaldi frå tt;       

   
var ráðinn hjer á landi, 

  

, fæðispeningar taldir til 

kostnaðar. Sama rjett er vikið frá erl lendi is með þeim atvikum,    

  

   hluti 68. gr. tekur til,     
ru skyldi kning eftir 69. 

ferst utanlands eða ö 

  

70, 20 það e er den nt óbætandi, eða sjóræn- 

ingjar taka það, greiðir landssjóður | trkostnað skipstjóra; svo er og ef skip er her- 

  

numið og gert upptækt og skipstjóri i, áð ófriður væri hafinn, er hann let síðast 

í haf, og það var ekki kunnugt á beinn stað, sem hann fór frá. 

Nú týnist skip og er vafi um, 

nær 1eta svo, sem slysið og dauða 

  

t þess tíma, er slíkt skip, sem þetta var, þurfti 

sem ætlað var, frá þeim stað, þar sem síðast 

ck kaups hundraðsgjaldi af farmgjaldi (kaplak) 

    
og víkur hann burt áður sú ferð sje á enda, og skal 

lerðin varð í skki farin, eða henni Nr. 96. 
90. 

nóvbr.



nN 

Nr. 56. hann bå hafa svo mikinn hluta fjår bess, er honum var heitid, sem koma mundi å pann 
30. 

nóvbr. 

  

tíma, sem hann. gegndi stöðu sinni að rjettri tiltölu við ferðarlengd alla. Eigi hann rjett 
á kaupi fyrir lengri tíma eftir 70. gr., skal honum goldið að öllu samtöldu tvöfalt stýri- 

  

annskaup frá lokum starfstíma, en haldi þó ráðningarkaupi sínu, ef það var meira. 

Td. gr. 

Þegar skip er afgreitt til ferðar og að öðru ferðbúið, má ekki halda skipstjóra 
eftir sakir skulda, nje leggja löghald á eða gera fjárnám í neinum munum hans, þeim 

sem á skipi eru og hann þarfnast til starfa síns á því. 
oO 

Fimti kapítuli. 

Um skipshöfn. 

75. gr. 
í skipi, sem er meira en 12 tonn að rúmmáli, ræður mann á skip 

  

Þá er skipstjóri á 

með sjer, skal hann gera um ráðninguna skriflegan samning við manninn, og skulu skip- 

stjóri og sjómaður rita undir ráðnin 

votta það með áritun sinni á hann. Áður en samnin 
arstjóri gæta þess, að í samningnum sje skýrt tekið fram nafn skipsins, 

og sá staður, sem skipið er gert út frá, fult nafn sjómannsins, aldur og heimili, ferð sú 

sem sjómaðurinn er ráðinn til, staða hans á skipinu og vistarkjör, þar á meðal, hvernig 
honum skuli goldið kaup hans, hlutur í afla og hlunnindi. Sje kaup ákveðið í einu fyrir 
ferðina, skal þess getið jafnframt, hve lengi á er ætlað að ferðin muni standa. Ennfremur 

skal ávalt, þar sem kaup er ekki miðað við mánuð eða aðra takmarkaða tímaeining, 

tekið fram, hve hátt mánaðarkaup megi teljast algengt eða hæfilegt á þeim stað og tíma 

er samningurinn er gerður; og skal þá jafnan farið eftir því, þegar reikna á kaup eftir 
tíma samkvæmt lögum þessum. Skráningarstjóri skal ennfremur gæta þess, að samning- 

  

arsamninginn í viðurvist skráningarstjóra, sem skal 

  

surinn er undirritaður, skal skráning- 

,„ tonnatal og heimili, 

    

PP
 

  

urinn sje að öðru leyti lögum samkvæmur, og benda sjómanninum á, ef í honum eru 
óvanaleg ákvæði. 

Á samninginn skulu vera prentuð ákvæðin um skipshöfn í lögum þessum og 
erindisbrjefi danskra konsúla, og reglugerð um híbýli og fæði á skipum. 

Hvor málsaðila getur krafist þess, að rituð sje á samninginn viðurkenning fyrir 
öllu því, sem greitt er upp í kaup, fyrirfram eða meðan á ferðinni stendur. 

Skipstjóri gerir tvö eintök af skrá yfir skipshöfn sína (skipshafnarskrá) og skal 
á henni vera útdráttur úr ráðningarsamningnum. Öðru eintakinu heldur skráningarstjóri, 

en á hitt ritar hann vottorð sitt og skal það fylgja skipinu. 

76. gr. 

Í kaupstöðum eru bæjarfógetar skráningarstjórar, en annarsstaðar sýslumenn. 
Stjórnarráðið semur leiðarvísi fyrir skráningarstjóra. 

Skráningarstjórar skulu gæta þess, að skipstjórar og stýrimenn fullnægi skilmálum 
laganna um atvinnu við siglingar, og að skilyrðum laganna fyrir ráðningu í skiprúm 

sje yfir höfuð fullnægt. 
77. 

Nú leysir skipstjóri mann úr vist, eða einhver skipverja fer af skipi af öðrum 
ástæðum, og skal skipstjóri þá snúa sjer til skráningarstjóra og getur hann breytingarinnar 
á skipshafnarskránni.



78. gr. Nr. 56, 
1 FØREREN VERNE 0. . . ng 30. 

Ef farmaður ræðst i fleiri skiprim en eitt, gengur eldri samningur fyrr yngri nåvbr 

Skyldur er skiprådinn madur ad koma til starfs sins å skipi á þeim tíma, sem 

skipstjóri tók til, og má ekki fara ey fislaust frá skipi eftir það. Kaup á hann frá og með 

þeim degi, er hann kom á skip, ef ekki var um annað samið. 

a 

2 
1: 

80. gr. 

Nú er maður ráðinn í skiprúm med samningi samkvæmt 75, gr., og neitar að 

ganga á skip, eða kemur eigi til skips í ákveðna tíð, eða gengur at skipi í leyfisleysi, og 

getur þá skipstjóri þröngvað honum, eða látið þröngva honum með lögregluvaldi, til að 

uppfylla skuldbindingu sína. 

  

Draga má af kaupi skipverja það, sem kostaði að færa hann á skip. 

81. gr. 
Fyrirmæli 74. gr. um skipstjóra, gilda og um skipshåfn. 

32. Br. 
san Állir skulu skipverjar hegða sjer si 

oo
 

r 

nlega og fr iðsamlega og ekki gera sig seka 

skipi. Þeir 

skipanir þeirra og láta 

   

g
q
 

  

í óreglu og gæta vandlega allra fyrirskipana til viðhalds si 

skulu u sýna rirðing yfirmönnum sínum og hlýða með athygli & á 

örum, þeim sem við eiga, að þeir skildu skipunina. i 

  

    - skilja med skyrum 

9 83. gr. 

Skylt er hverjum skipverja ad hlyda bodum yfirmanna sinna bæði á landi og á 

þr
 

skipsfjöl, í höfn og í hafi, í öllu, sem lýtur að skylduverkum hans, og sýna í öllu umhyggju 

um skip og sóss og vinna verk sín með áhuga og gaumgæfni jafnt á nóttu sem degi, helga 
55 5 8 5 J 

daga og rúmhelga. Ef tjón hlýtst af svikum hans, hirðuleysi eða gáleysi, er hann skyld lur 

að bæta. 

Nú kemst skip í sjávarháska, og er skipshöfn þá skyld ti il að gera alt það, er hún 8 | j 

má til bjargar skipinu, og fari ekki frá skipi á undan skipstjóra, nema hann leyfi. 

84. gr. 

Það er skylda stýrimanns einkanlega að aðstoða skipstjóra við siglinguna og 

athuganir þær og mælingar, sem nauðsynlegar eru, og við bókun í leiðarbók eða dagbók; 

hann lítur og eftir öðrum skipverjum, vistum og skipi og áhöldum öllum; hann skal og 

skrásetja farmgóss, sem fer af skipi eða á skip, og ábyrgjast skipstjóra alt það, er hann 

tekur við, og svo hversu búlkað er. Riti stýrimaður leiðarbók, ábyrgist hann að rjett sje. 

Nú er skipstjóri forfallaður eða fja arverandi og ber eitthvað það að, sem hann 

hefir enga fyrirskipun gert um, og skal þá stýrimaður ráða úr því, sem ekki má fresta. 

Ef skipstjóri deyr eða verður ófær til skipstjórnar eða gengur af skipi, skal stýrimaður 

koma í hans stað til þess ráðstöfun er gerð, svo sem 35. gr. mælir fyrir um. 

85. gr 

Það er skylda vjelarstjóra einkanlega að líta eftir gufukötlum og vjelum; hann 

ábyrgist notkun þeirra og gæslu og hefir umsjón þeirra manna, er þeim gegna. Hann 

ritar í vjelarbók með eftirhti skipstjóra og ábyrgist að rjett sje ritað.



Nr. 56. 
30. 

nåvbr. 

94 

86. gr. 

Enginn skipverja må hafa verslunarvörur fyrir sig eða aðra, nema skip- 
stjóri leyfi. Nú hefir hann vöru, og fer um það sem fyrir er mælt í 33. er. 

  

   

  

Ef orsök er til 

  

eitthvað það 

  

áh ætta. eða v 

tjóra heimilt     óreglu, þá er skips aka hirslur skipshafnar. 

    
    

ú er góss tekið heimildarlaust og er þá rjett að færa það aftur á land 
eða varpa fyrir borð, ef skip var látið út þegar góssið fanst, ef það verður ekki haft á 

  

skipi háskalaust eða áhættulaust. 

með skipinu 

  

þar sem 

  

sl voru skipráðnir, eða til einhverrar hafnar 
ráðnir á Íslandi. Ef þeir voru ráðnir um ákveðinn tíma og 
stendur, geta þeir þó el 

ingar eða affermin 

ferðir áður skipið fer af 

um ferð eftir það er skipið fór £ 

nar r fyrri en á næsta stað, er 

  

    

    

" til ákveðinnar ferðar,       
   

    

, . geta berr k 

æðisstað sinn, nema um hann 
Í stað innlendrar eða annarar álfu höfn í stað N 

skipið kemur í, eftir á 

  

á hinn nýja 

  

       
    

         

  

Nú hefir maður 

ráðni 

  

       kvæmt síðasta orsamnir      
   

    
   

    
       

    

   

   unga 

  

ingur han stað, sem skipið ken 
7 A Í ar , . v li : 3 : Ingar e0åa fermingai EF, heima sSK1D10 Yar é n beint tí þess staðar, þar sem ráðn inga rsamn- 
z sm TV in . 5 ce 
ingur hans Í aðeins til burtfarar sinnar. 

Nú er að a úr Skiprúmui eftir 
eða fyrirmælun m ö7. og 88. gr., og eru þei yldir t til. ef ski 

sínum 

það, 

    

   

         
, 

útgerðarmönnum. Sv 

så er rådinn var til óæ ora 

4 
Krefja má og lausna 

geti orðið hernumið sakir þjó óðernis síns, 

Þeir eiga kaup til bu    
honum á skipi eða 

  

Kí skipverji sannar, að s 

ekki veitt honum vernd 

  

eða skipstjóri      fæði, og getur skipverji fer maður burt fyrir



rúminu, og að auki NT. 56. 
” 30. 

nóvbr. 

  
    

    

  

     

   

   

  

1up fyrir 

i eða til ráðni 

  

ar ferðar og 

  

     

    

   

   

    þeir menn, sem skoð- 
1 
Á    un: sem af henni lei 

p og ferda 

Í 

  

breyting verði á 

   
er skiprúm, } 

      

  

   

  

   

      

     

skipstjóri ekki I það « pst 
ja til; heimilt 

    

al skrifa 

    

a N 
mega og 2 & 

bókað 

    

eða brjetað, hefin 

um kauplækkun åd: 
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Nr. 36. ýr skiprúmi. Ef það ber að utanríkis, skal skipstjóri fá hann í hendur konsúl, og sje þar 
30. 

nóvbr. enginn danskur konsúll, skal hann fá manninum hjúkrun svo trygt sje. 

Nú er manni vikið úr skiprúmi sakir meiðsla eða sjúkleiks, sem hann er sjálfur 
valdur að, eða sakir fransós, og fær hann þá kaup fyrir þann einn tíma, sem hann var í 

  

þjónustu skipsins, og má taka hjúkrunarkostnað af kaupi hans. Nú er honum ekki vikið 

burt, og fær hann þá ekki kaup fyrir þann tíma, sem hann var frá verki, og greiði sjálfur 
hjúkrunarkostnað sinn. 

Ef meiðsli manns eða sjúkleiki er ekki af þeim orsökum, sem nú var sagt, og 

honum er ekki vikið úr skiprúmi, tekur hann kaup sitt fult meðan hann var sjúkur og 
þá hjúkrun, sem hann þarfnast, á kostnað útgerðarmanna. Nú er honum vikið 

á burt, og tekur hann þá kaup sitt til þess hann er skráður úr skipi, eða ef hann er ekki 

úr skráður, til þess dags, er skipið lætur út, og auk þess hjúkrun á kostnað útgerðarmanna 

í 4 vikur, ef hann er hjer á landi eða á þeim stað utanlands, þar sem löglega mátti slíta 

ráðning ha 1s, ella um 8 vikur, og sje talið frá úrskráningu hans, ef hún fer fram, annars 

frá burtför skipsins. 
Nú er enginn danskur konsúll, sem hinn sjúki maður verði fenginn í hendur, 

og skipstjóri verður því að greiða fje erlendis til hjúkrunar íslenskum farmanni, en útgerð- 

armenn voru ekki skyldir til að kosta þá hjúkrun, og eiga þeir þá rjett á að fá það fje 
endurgoldið úr landssjóði, og á landssjóður enga endurgjaldskröfu á hendur farmanninum. 

96. gr. 

Nú er hætt við ferð sakir ófriðar, herkvíunar, farbanns, útflutnimgsbanns eða 

aðflutnin 
verður að fresta eða gera hlje á henni svo stórum nemi af þessum sökum, og má þá rifta 

   banns, ístálmunar eða skemda á skipi, svo að það er ekki ferðafært, eða ferð 

ráðningu skipshafnar, og heldur hún kaupi sínu til burtfarar. 
Farist skip eða það meiðist og er dæmt óbætandi, eða það er hernumið og gert 

upptækt, eða sjóræningjar taka það, er ráðning skipshafnar slitið, enda tekur hún þá 

ekki kaup. Ef skip ferst, er þó skipshöfn skylt, gegn hæfilegri þóknun, að taka þátt í 

björguninni og má ekki fara burt fyr en sjóferðaskýrsla er gefin. 

97. 
Ki hætt er við ferð af öðrum sökum en þeim, sem getur í 96 gr., eða ráðning et … 

er slitið vid skipverja ån logmætra saka og það er ekki sjerstaklega til skilið í í rá A 

  

samningi, þá ber skipverjum kaup og ferðakostnaður svo sem fyrir er mælt í 91. 

svo er og, ef skipi er lagt utanlands í vetrarlægi og ráðningu slitið við skipverja, en þá 
fellur burt mánaðarauki sá við kaupið, sem greinin til tekur. 

98. gr. 

  

kf skipverji deyr, er honum talið kaup til dánardags, hafi hann ekki áður glatað 

rjetti sínum til ar 8] kl siks eða annars þess, sem áður er talið. Deyi skipverji 

af meiðs sh un eða sjúkdómi og útgerðarmenn áttu að kosta hjúkrun og læknishjálp, þá 

  

fæst um, á hverjum tíma slysið bar 
2 

iy í 72. gr. 

  

99. gr. 

Nú er samið um ákveðna fjárhæð fyrir tiltekna ferð og er sú breyting gerð á 

tendur lengur en ráð var Íyrir 

  

ert Í samningnum, og ber þá skipverjum 
is missa þeir af umsömdu kaupi, þótt 

andi skemur. Þeir eiga og rjett á kaupauka, ef skipstjóri eða útgerðarmenn tefja 

  

   
g 

s: en enski   kaupauki að tilbölu við lenging tímar 

ferð st 

   



ferð skips á eindæmi sitt, eða ei inhver þeirra er valdur að töfinni á ani 

  

fyrir þann tíma, sem skipið er neytt til að halda kyrru fyrir sökum ófriðar, herkvíunar, 
   farbanns, útflutningsbanns eða aðflutningsbanns eða ístálmunar, svo og et skip hleypir   

bjarghöfn og tefst þar við aðgerð eða sakir farmsins, eða lengur en hina ákveðnu bið- 

daga við ferming eða aflerming; þó á skipshöfn ekki rjett á launaauka fyrir skemri töl 
en 8 daga samfelda, nje heldur, ef ferðin hefur ekki lengst meira en ráð var fyrir gert 

við ráðninguna. 
100. gr. 

Nú fækkar skipverjum meðan á ferðinni stendur og hinir, sem eftir voru, vinna 

skipsstörfin, og skal þá því kaupi, sem sparaðist við fækkunina þann tíma, sem skipið 

er í hafi, skift meðal hinna, sem eftir voru, að rjettri tiltölu við aukið starf hvers þeirra. 

Þó er ekki skylt að skifta fjenu milli skipverja, ef fækkunin varð við strok 

skipverja, og það varð með þeim atvikum, að hinir hefðu getað varnað því. 

101. gr. 

Þyki skipstjóra brýna nauðsyn bera til að setja skipverja til starfa að fermingu 
skips eða afformingu á sunnudögum eða öðrum helgum dögum hjer á landi, skal hver 

maður, sem í því starfi var, fá sjerstaka þóknun fyrir, ef annað var ekki til tekið við 

hann, og skal sú þóknun metin jöfn 1% dags kaupi fyrir hverjar tvær klukkustundir eða 

hluta úr þeim. Þes 
inna staða eftir fyrirfram auglýstri ferðaáætlun. 

   

  

1 ákvæði gilda ekki um skip, sem fara reglubundnar ferðir milli ákveð- 

102. gr. 

Ef maður er ráðinn á skip til ákveðinnar ferðar, en breyting er síðar gerð á 3 

ad fara 

fram samkvæmt ráðningarsamningnum, og getur hann þá krafist fæðis og ferdakostnadar 
ferðinni, svo að henni skal nú ljúka á öðrum stað en þar, sem úrskráning átti   

til úrskráningarstaðar síns. 
19 yr 103. gr. 

Nú slítur ráðningu íslenskra farmanna utanlands   al þeim sökum einhverjum, 

  

sem getur í 96. gr., eða þeir eru látnir eftir utanlands sakir meiðsla eða sjúklei 
að þeim ber hjúkrun og lækning á kostnað útgerðarmanna samkvæmt 95. gr., 

og geta þeir þá krafist ókeypis flutnings og fæðis til næstu hafnar innlendrar. Ef skip 

týnist eða laskast og er dæmt óbætandi, eða sjóræningjar r taka það, greiðir landssjóður 

Svo 

kostnaðinn; svo er og, ef skip er hernumið og gert upptækt og skipstjóri vissi ekki um 

ófriðinn, þá er hann ljet í haf síðast, og það var ekki kunnugt á þeim stað, sem hann 

fór frá. Annars kostar greiði útgerðarmenn þann kostnað. 

Nú á farmaður skyldan ókeypis heimflutning og verður honum fengið skiprúm 
á skipi, sem heldur til innlendrar hafnar eða annarar, sem auðvelt er að senda hann heim 

úr, og er hann þá skyldur til að taka við því skiprúmi, ef það er ekki verra en hitt, sem 

hann var ráðinn í. 
104. 

Á ferðum geta farmenn krafist jafnóðum greiðslu á kaupi því, sem þeir hafa 

unnið fyrir, annaðhvort í peningum, þegar skip er í höfn, eða ávísun á útgerðarmenn; 

  

þó er skipstjóra jafnan heimilt að halda eftir einum þriðjungi kaups til þess er úrskráning 

fer fram. 

Nú reynist, þá er gerður er upp reikningur manns, að honum var greitt meira 
fyrir fram en kaup hans nam, og er bå ekkert afturkræft af því, sem greitt var, ef svo 

stendur á, sem gert er ráð fyrir í 91.--93. gr., 3. lið 95. gr. eða 96.—-98. gr. 5 

an hátt, svo og Nr. 56. 
HE 0 

nov br.



Nr. 56. 
30. 

nóvbr 

OR 

tanríkis og rís ágreiningur r milli skipstjóra og einhvers af skipverjum    Nú er ski pu 
3 

Al la slca k Hen aanska SONSUA 

  

E
i
 um eitthvað út at stöðu þeirra, og skal málið þá borið upp fy 

á þeim stað, eða á fyrsta viðkomustað, þar sem danskur konsí 

konsúls verða báðir aðilar að hlíta ti 

  

" 
iii OL. 

    Í bess er málið getur 

  

Úrskur 

rjett hjer á landi. 
g 

106. gr. 
     skipverji að hlýða því, sem honum hann mót-    

í Í fjarveru     þróa við start er skipstjóra heimilt, eða þeim, sem 

fur, að þröns    

    

l 

im manni til hlýðni með valdi. 

  

hans et 

eða skipver 

kyns nauðsynj 

skyldur til að veita aðstoð síma 
Bíði sá tjón við þetta, 

beitti ekki meira harðræði en 

va, I BVå pe 

       , samblåstur, eda önnur nauðsyn rekur til, 

  

ÚTI 

    
'æðis til að koma á hlýðni og góðri skipan, og er hver af skipverjum 

   

  

     

  

iður ver sekur um yfirsjónir ónustu sinni, sem hjer skulu taldar 

  

Ef m: Ó 

eða óhlýðni við góða háttsemi, getur skipstjóri 

1. ð i, eða honum er skipt ud 1 útsýn, og 

ndi eða 

  

) það varða kaupmissi, sem hjer segir: 

    
       eða sýnir eða js eða breytir Ósær 
     

  

> 

mánu ð 1, 
    

  

   

     

   

    

það I kaupmissi alt a í 

2. Ef menn vanræk ja í 

þa: 

   a komið er að þeim 

      sofandi á skip eða annað áfeng 

  

   

   

      

fara 3 ] ólofað, n 

5. Ef madur fer á land ólofað og hverfur af 

að M mánaðar lalt að Í mánaðar 

4. Ef manni lof kemur hann ekki aftur sí 

það kaupmi ef hann kemur 

ar kaups, ef síðar 

Það varðar ksupmis 

  

þe
 

rltaðddag frá báti, sem hann var sendur    Gt
 

       
       

með til land eða, illindi á skipi eða við skyldustörf man eða 

eða leynir þeim á skipi eða ekk 
    

hleypir óviðkomandi mönnum á á skip óloi: 

i öðru reglu og góðrar hátts 

Verði stýrimanni einhver af þessum yfirsjónum eða vjelarstjóra, bæta þeir hálfu 

meira en aðrir skipve rjar 

semi Fu
. 

  

Tvofalda må se 

  

”, ef madur, sem einu sinni hefur verid hegnt, 2 

sömu y Irsjón. 

Ekki má þó leggja á mann í einni 

mundi helmingi 

ferðinni. 

rð me     sektir fyrir þessar sakir, en nema 
   x 

| 
Í 

kaups þess, sem við lokareikning reynist að maðurinn vann fyrir á 

      

   

  Á 
Aður en " refsivaldi     

  
se > . " 

halda próf yfir hinum seka í viðu irvist tveg     
2 

anna å skipinu og ekk 
  FÅ klukkustundir eru lidnar frå 

að fyr sje prófað. Rita skal 

skipstjóri leggur á, ef bækur þær eru á skipi, ella skal | 

jerstok    

        

        i 
1 117 

skal þa 

    sem ritað ve voru stad 

  

lesið hinum seka manni og vottunum, og sanna þeir, sem
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með nöfnum sínum, að rjett sje. Ómætar er úrskurður skipstjóra um það, er hann dró Nr. 56, 

af kaupi, nema hann sæti fyrirmæla þessara. 

109. er. 
o 

  

Nú refsaði skipstjóri manni með kaupmissi og vill sá kæra það, og skal hann 

þá hafa sent kæru sína dómara áður 3 dagar sje liðnir frá því, er skipið kom á innlenda 

höfn, þar sem ferma skal skip, afferma eða búa um það, og það er um kyrt að minsta   

kosti þrjá daga. Ef skráð er úr skiprúmi, telst fresturinn frá úrskráningu. Ækki má 

skipstjóri synja honum farar á land með kæru sína. 

farm: 

þeim dönskum konsúl, sem þar er, og 

Ef slitið er ráðniu ins í utanríkis höfn, ber hann fram kæru sína fyrir     

skal fyrst um sinn hlíta úrskurði hans við samningu 

    

g 

lokareiknings mannsins. Heimilt skal skipstjóra eða háseta á ársfresti þaðan frá að 
, áseti þangað úrskurð skip-    

% 

skjóta málinu til dóms að lögheimili skipsins; kært getur og 

  

£ stjóra eða reikning hans, ef ekki var danskur konsúll á þeim stað erlendis, þar sem ráðning 

  

hans var slitið, og hefir háseti og ársfrest til, frá því er ráðningu sleit. Krafist getur 

háseti afrits af því, sem bókað var, eða annan veg ritað samkvæmt 108. gr. um refsingu 

þá, sem honum var úrskurðuð 

Með mál þau, sem ræðir um í þessari grein, skal fara sem einkalögreglumál.    

110. gr. 
    

    

stjóri varið til endurgjalds 
K 

   
Kaupi því, sem eftir var haldið eftir 107. gr., getur skip 

kostnaði þeim og tjóni, sem hinn seki maður ol I 

átti hjá þeim eftir af kaupi sínu, vanst ekki til þess. Dad, sem på kann ad ve 

     

  

lí útgerð: num, ef sem hann 

  

rða afgangs, 

verði eign stofnunar, sem gerð sje til gagnsmuna siglingum eða farmönnun n og konungur 
      skipar nánara fyrir um; fjeð skal reiða við úrs utanríkis 

til konsúls, eða skipstjóri sendir það stofnuninni sjálfri, el háseti fór úr ski prúmi og var 

ekki lögskráður úr. 

Ef maður strýkur frá skipi og hverfur ekki aftur áður ski ip lætur út, fyrirgerir 
hann til útgerðarmanna kaupi því, sem hann átti inni, og , þeim fjemunum, sem hann 

ljet eftir á skipi; hrökkvi það ekki til að bæta útgerðarmönnum það tjón, sem þeir biðu 

við strokið, er hann skyldur að gjalda það, sem á skortir. Ekki taka skipverjar kaup 

fyrir þann tíma, sem þeir eru burtu frá skipi ólofað. 

  

Ef gruna má af líkum, að menn búi vfir stroki, er skipstjóra heimilt að taka 
> ? v J 

eftir atvikum. Ef 

skipstjóri haft 

   
nl, tæri er til stroksms     

  

fatnað skipverja og geyma svo l 

  

skipverji er staðinn að stroki eða gripinn eftir það er hann strauk, 

    

ið lætur út. 

  

manninn Í varðhaldi á skipi eða í landi til þess 

  

   
Hrar, eru skyldir „Menn, sem rå: 

  

í 
€ 

ir eru á skip og þó ekki ! taldir til skipshal ínar sjá 

| | og vinna þau v eftir 

  

að hlýða boðum skipstjóra um hi    megni, sem skipstjóra þykir nauðsyn til try beirra 1 fyrirmæli 

86., 106. og 107. gr. 

ki þeir voru ráðnir at skipstjóra eða num, € þeir jafnan rjett       
er meni hluti sá     öðrum skipverjum; þó skulu þeir ekki teknir ti , 

sem getur í 92. gr. 

sí 
90 

nóvbt
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Sjötti kapítula. 

Um flutningssamninga. 

114. gr. 

Farmsamning skal jafnan gera skriflega (certeparti), ef annarhvor aðila 

æskir þess. 

115. gr. 
Farmsamningur tekur ekki til opins þilfars skipsins, nema sjerstaklega sje um 

samið; ekki heldur farrýmis eða herbergja þeirra annara, sem ætluð eru skipverjum, 
eða til geymslu skipsmunum, vistum, eldivið eða öðrum fararnauðsynjum.     

Þó má ekki taka vörur af öðrum mönnum í þau herbergi nje á þilfar, nema 

    

farmsendari samþykki, ella greiði farmflytjandi venjulegt farmgjald fyrir þær vörur 
og allan skaða, er hinn hlaut af því. 

116. gr. 

Nú er skip ekki komið á fermingarstað og búið til að taka við farmi á þeim tíma, 
sem áskilið var í far msamningi, og er farmsendara þá heimilt að rifta samningnum; hann 
á og heimti tJ 

armaður átt 

ón það, er töfin olli honum, nema það vitnist, að útgerð- 
2 i 

        nni og ekki skipstjóri nje skip 

  

4 4. t " tekur engan tíma til, nær ferming skal hefja skal farmsendari 
itnist, að útgerðarmaður, skips stjóri eða skipverjar áttu sök á. 

   
   bad v 

r farmsendari krafist neinskonar skaðabóta ef samningi er ekki rift og 
    " ekki rjett til þess, áður Íjet vörur af hendi til fermingar. 

117. gr. 
Heimilt er farmsendara að framselja öðrum manni rjett sinn ettir samningnum, 

   
   en eigi að síður ábyrgist hann, að allar þær skuldbindingar haldist, sem samni 

  

batt honum. 

  

118. gr 
Ekki má senda góss farmsendara án samþykkis hans með öðru skipi en því, sem 

1 skift verði um skip fyrir þei 

ex
 

samið var um, n 

til taka. Nú 

  

Tra nauðsynja sakir, er 165. og 166. gr. 1 
Í 

rðarmaður um skip, og bæti skaða þann allan, er af hlýtst. 

  

Nú er ekki áskilinn neinn fermingarstaður í höfn og hefur maður samið um alt 
skipið, og sl 

  

iggja á þeim stað, sem hann vísar til, ef þar er ekki tálmun fyrir 

BO
V 

je
n i 

og skipið liggur þar á floti, og því er óhætt, og kemst þaðan hlaðið tálmunarlaust; vísa 

    skal á þann stað, þegar er skipstjóri krefst þess, ella má hann sjálfur velja stað skipinu 
og sje þó almennur fermingarstaður. Nú hafa fleiri menn en einn samið um flutning 

skipi, og á þá sá, sem samdi um meiri hluta skips, sama rjett og sá, er samdi um alt 

  

skipið. Svo er og ef þeir verða fleiri saman og ásáttir og sömdu um meiri hluta skips, 
til staðinn, ef skipstj 

   
flutti skipið ekki áður í annað lægi.    

    

    

samdi um alt 

  

eða meiri hluta skipa ef þeir voru fleir, eiga og 

  

skip sje flutt 

  

á annan hagkvæm höfn, og greiði    

    

gr. Sama r så, er semur      
msendarar hafa ekki óþægindi al utninenun, 

120. gr 

Nú fermir maður skip góssi, sem svo er háttað, að skipi eða öðrum farmi er háski 
eða tjón búið af, og hefur hann ekki sagt til, hversu háttað var góssinu eða gætt þeirra o



fvrirs   kipa 

      

og kostnað, sem af hlýtst. 
o 

  

eða segir rangt til um góssið, og er þá sendandi auk þess skyldur til að grei 

gjald, sem þar var á burtfararstað skipsins. 

  

Verði góssið ekki hatt á skipi háskalaust, er heimilt að færa það á land á kostnað 

sendanda eða jafnvel varpa því fyrir borð, ef það fanst ekki fyr en eftir að sleip ljet út, 

en greiði fult farmgjald, hvort sem gert var. 

121. gr. 

     = tjandi annist þaða1 Skylt er sendanda að færa góss að skipsborði, en farmflyt 

af og kosti búlkun alla, undirbreiður og refti. 

Nú er skip svo djúpskreitt, að það kein 
x 

Å fermingarsta(    í höfninni, ef enginn staður var ti 

góssins á skip úr landi. 

    

122. gr. 

Óheimilt er skipstjóra að búlka góss manns á þilfari ólotað (sbr. 195. gr.) eða í 

skipsbáta eða hengja það utan borðs á skipið. 

125. gr. 

     Farmsen fermingar um ari á heimting á, að skipstjóri láti skipið vera búið til 

lslaust, og þá enn annan tíma (aukabiðdaga), en ákveðinn tíma (biðdaga) endu 

  

   

    
7 1 greidi bå påknun fyrir aukrei 

Biddaga skal telja frå fyrsta morgni råmhelgum eftir ad skipid er komid å rjettan 

a til. Nú er 

rá Öðrum morgni 

  

2 stað og búið til að taka við farmi og skipstjóri hefir sagt sendand       

  

     £ 
di 

  

kl. 6 e. h. eða á helgt 

heleum. Sje sendandi ókunnur eða verði eki 

í blaði þess staðar, eða þann veg, 

sagt til eftir n degi, og skal þá telja biðdaga 

fundinn, skc 

  

il honum sagt til með aug-     
  sem bar er títt. 

  

124. gr. 

  

Ef ekki er samið um tölu biðdaga, skal telja þá eftir nettótonnatali skips svo 

sem hjer segir: 

  

   

  

onn s zufuskip 

Þegar skip er ekki 20 2 daga 2 daga 

meira en en 35 I — 2 

2 - - 70 1 2 

— - 100 6 ! 

= þr í a 

= - 190 í ( j 
| 

- g | 
) 

- - í 
| 

- 0 - | , 
tt { Í 

i - 11 | 
10 } 

— = La — | = 
í ” 

- - 13 | 

a - 750 14 | . 
6 

2 - 900 I5 — Í 

— - 16 7 

- IT — 8 

= - 18 Q - 

- - 2000 þa 10    
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a 

Ef skip er meira en 2000 tonn, hvort sem er se    skip eða gufuskip, skal auka 
einum degi fyrir hver 400 tonn, sem af ganga, eða minna o. s. frv. 

Ekki eru helgidagar taldir til biðdaga og ekki þeir dagar heldur, sem ekki varð 
unnið að fermingu sakir veðurs eða tálmana frá skipsins hálfn; tími, sem ekki tekur yfir 
meira en hálfan vinnudag, er að eins tali inn hálfur dagur. 

  

Ef til er tekin ákveðin tala samfeldra biðdaga, skulu og helgir da taldir 
Til biðdaga er og talin sú töf, sem leiðir af flutningi skips milli fermingarstaða 

      

í höfn samkvæmt 2. ið 119. gr. 

125. gr. 
#1 Aukabiðdagar skulu hálfu færri en biðdagar, ef ekki er annan veg um samið; 

þeir eru taldir samfeldir. 

  

Hí ekki er annan veg um samið, er þóknun fyrir aukabiðdaga 30 aurar á dag 

     fyrir seglskip og 40 aurar Íyrir gufuskip fyrir nettótonn hvert. Þóknunin er talin fyrir 
hálfa daga, svo að það, sem nemur ekki meira en hálfs dags vinnutíma, er talið hálfur 
dagur, en heill ef meira er. 

Krefja má kaups að kveldi fyrir hvern auk: 

  

aukabiðdag. Nú er kaupið ekki greitt, 
þá er skip er ferðbúið, og er þá skipstjóra heimilt að geta þess á farmskirteini (konosse- 
ment) hvað ógreitt var. 

126. gr. 
Ákvæði þau um tiltekna biðdaga og aukabiðdaga, sem hjer hafa verið talin, 

ná ekki til skipa, sem eru í reglubundnum ferðum milli ákveðinna staða og áætlun er 
birt um fyrirfram. 

   lái. gr. 

er skipstjóra bíða móttöku farms eftir það er aukabiðdagar eru 
með s sjer það oað 

að lengja biðina til að ferma góssið og búlka því, en þóknun skal 

      á enda, en skyldur er hann a 

  

sem honum var fengið þan 
     til, þótt hann verði 

  

   
    

    

  

  

hann fá fyrir þá bið, ekki minni en fyrir aukabiðdaga, og á heimilt að geta þess á farm- 
skírteminu, ef hún var ekki greidd. 

128, & 
Ef varan er stykkjagåss, lætur sendandi hana af hendi eftir tilkynningu sp stjóra. 

ða verði ekki fundinn. skal honum sagt til á þan ht, em segir    

    

  

   

  

   

     

á látið svo snemma af hendi, að taka megi g búlka f kip 
skyldur til að taka við því. og taki þó fult farmgjr ald fyrir, 

4 
1 il nær vara skal koma til skipa þeirra, sem um getur i 

or gr. 

  

Skylt er skipst 

  

eða láta stýrimann gefa viðurkenning fyrir     
EN sp 

gossins Jalnóðum, ei sendandi krefst. Viðurkenningar bossa. skulu fengnar 

  

ier undirskrifað eða 

  

þegar er ; fer af skipi, ef það verður 

ra öll þau skjöl, sem fylgja skulu góssinu, áður sá 

viðtöku gós 
, I 

  

Nú vanrækir sendandi það og tefur 

kipst jøri krafist skaðabóta, ekki minni en fyrir 

  

inu, ef ekki er greitt. 

ipstjóri um, að hann sje búinn til burtfarar þegar er hann hefir 

   þeim, sem honum er nauðsyn að hafa. Nú vanrækir skipstjóri
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það eða tefur burttör sína, og getur sendandi þá krafist bóta fyrir tjón það, er af hlautst, 

og riftað samningi eftir atvikum. 

151, gr, 

Ef maður semur um heilt skip, er honum heimilt að rifta 

hálft farmgjald og bætur fyrir aukabiðdaga og tafir, ef meiri hafa 

    

           

    

   

hann sundur við skipstjóra samningi áður skip sje farið af þeim stað, er 

út frá. Ef enginn farmur er kominn til skips áður aukabiðdagar sje á enda, 

svo á, sem farmsendari hafi rift samningi. Nú er samið um i i 

ð, en aðrar ferðir fjór ou 
1 ing farmgjalds báðar ferðir, ef önnur er burtför en 

  og skal þá bæta hálfu farmgjaldi fyrstu fer 

Nú lætur farmsendari ekki af hendi alla vöru þí tils 

þá ekki skylt að fara þá för, nema farmsendari greiði honum Í 

  

þá, sem ekki fer, svo og bætur fyrir kostnað, sem af því leiddi, að ( kom sumt al 

  

    

  

  

farminum, fái ella skipstjóra trygging fyrir því, er greiða skyldi. Nú var endurgjalds 

krafist og ekki Í gr eitt og ekki trygging fengin fyrir lok aukabiðdaga, og er þá skip 

heimilt að líta svo á, sem farmsendari hafi rift samningi og greiði hann farmg og 

skaðabætur sem fyrr segir. 

Nú er farmskírteini fullgert, og skal þá farið með sem segir 

  

132. ør. 
j Nu er riftad samningi med heim atvikum, sem segir i 131. gr,    

2 ð greiða 

skipstjóra allan fermingarkostnað og affermingarkostnað og bæta honum ef skipið var 

  

af þeim sökum ; það, er á skip var komið, og er þá farmsendari sl 

  

tafið lengur en Labs nn og gjaldi ekki minna en fr 

  

Nú vill sá, er samið hefur um alt ski ip. rifta samningi eftir þí 1 þeim 

    

  

    

  

x stað, þar sem ferð var hafin, og er hann þá skyldur að greiða fult farm og bætur 

íarm- 

  

fyrir aukabiðdaga og et aðrar tafir urðu; þó skal aðeins greiða þrjá Í 

il fermin 

  

gjalds, ef svo er um samið, ipið skuli fara á annan stað ti 

ingi var sagt Í sundur áður in fór frá fermingarstað eða samningur 1 

að farmsendari vanrækti skyldu sína með þeim atvikum, sem 2. líður 

Nú var samið um fleiri ferðir en eina, og skal þá greiða fult f 

"að 

  

omgjald i 

me
 

   

      

   

hafin var, og hálft fyrir hina na 

  

fjórða hlut; el   

  

á ákveðinn stað og afturkomu þe tafarlaust, skal greiða þrjá 

fyrir báðar leiðir, ef samnin ' batan I heim í 

    

    

  

   

  

Ekki getur farmsend. El > bad nema 

á þeim stað sje, sem skip átti erindi í i s gt var 

bæti kostnað allan og skaða al 

Nú er farmskírteini afgreitt, og farið með sem segir í 146. gi 

134. gr. 

Æf fleiri hafa samið um skip að hlutum og allir farms: r um að 

  

Nú koma 

uit farn 

sem fyrir er mælt i 131.-     

   
    

  

rifta samningi, fer um hvern þeir 

| Ð
 

+ 

ekki saman, og skal þá sá þeira, sem samningi vill rifta, grei 

  

i 

aukabiddagagjald eftir atvikum, og bæta auk þess, ef meiri töf verður, og allan 

sem af því leiddi að hann gekk úr. Vöru sinnar getur einstakur farmsendari því a 

krafist aftur úr skipi, ef það getur orðið öðrum farmsendurum að skaðlausu, svo a 

telji ekki ferð eða skaði þá á annan hátt, og bæta skal hann ávalt skips 

og kostnað, sem affermingin olli.
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30 

nóvbr. 

i . 0, gr. 

   
al samkvæmt 128., 131., Så, sem gert hefir farmsamning um skip og greida s 

1 fyrir vöru, sem ekki fer á skipi til ætlunarstaðar, getur 

     | eiðslufje hans kostnaður sá, sem hann sparaði skipinu við 

| [tur vöru sína. Taki skipstjóri aðra vöru í hinnar stað, skal helmingur 

farmgjalds fyrir þá vöru dreginn frá greiðslufje farmsendara. 

136. gr. 

Ef maður leggur löghald á eða gerir fjárnám í góssi, sem fermt hefur verið 

skip, setur hann aðeins krafist góssins með sömu skilyrðum og farmsendari gat. 

  

137. gr. 

ú er farmur kominn á skip, og skal þá skipstjóri eða sá maður, sem er i hans 

stað, gefa út farmskírteini (konnossement), ef sendandi beiðist, og skal hann 

þar kannast við, að hann tók við vörunni og skyldu sína til að flytja hana til ætlunar- 

staðar og lá rjettum viðtakanda.   

Undir skírteinið skal sá maður rita nafn sitt, er gaf það út, stað og dagsetning, 

er það var gefið út, svo og nafn skipsins og hver varan var, og nafn viðtakanda og ætl- 

  

    
   

  

   

  

getur hver aðila krafist, að þar standi nafn skipstjóra,   

ur, svo og nafn þess, er vöruna let af hendi, heimili skips- 

kip, tegund vörunnar og ásigkomulag, þungi hennar, 

  

um samið farmgjald og að vísað sje til farmsamnings í heild 

ikra ákvæða hans. 

158. gr. 

sok skulu gerð af farmskírteini, sem sendandi telur nauðsyn á; 

       

   

  

   

    

að farmskírteini sje gefið fyrir allri vörunni í heild eða sjerstakt 

hluta hennar. Skylt er sendanda að fá skipstjóra svo mörg eintök, 

áður tími sá sje lðinn, sem 130. gr. tekur til, og getur skip- 

sem sendandi skrifi undir með honum. Áldrei má skipstjóri 

vöru, sem ekki er komin á skip. 

k en eitt, og skal þá eintakatalan til    gerð af farmskírteini Hein emtö 

skírteininu, og þó ekki talið með eintak skips tjóra. Skírteinin skulu öll 

  

þó getur sendandi kra að eintökin sje Í sjálfu meginmálinu merkt 

= n 
; 

is 

Á 

  

   

139, gi 

eða þess eða til 

Farm- 

til amsal 

  

eða eyðufi 
ht T það > xx Jr: il milað með orðunum »ekki til framsals«, 

bess. 

1- 
MI KORN 

      

    r orðum 

  

eða við eyðuframsal (in blanco), og getur 

sjer í hendur sem rjettum aðila.     

  

gr. 

tekinn til í höfn neinn ákveðinn staður til aflermingar, getur 

      

   
Is t, að skipið sje fært til þess staðar, sem hann vísar til, ef ekkert 

kipið getur legið þar á á fot og óhult; þenna stað skal þó til taka jafnskjótt 

refst, ella er honum Írjáls st að kjós á sjer stað og sje þó vanalegur afterm-



105 

ingarstaður. Nú eru viðtakendur farms fleiri en einn og tekur einn þeirra meiri hluta 

  

, Tjett sem sá 

  

þess farms, sem til þeirrar hafnar fer, og á hann þá   er allan farm tekur. 

  

farms, og eru 

  

Svo er og ef fleiri viðtakendur eru saman um meiri hluta þ 

  

nefna þeir þá til stað og skulu þó hafa gert það áður skipstjóri færði skipið í annað 

  

Um skyldu skipstjóra il flutnings skips innan hafnar gildir það, sem m 

fyrir um fermingu í 119. gr., eftir því sem við 

141. gr. 
Skyldur er skipstjóri til við affermingu að láta góssið at 

  

en annan aftermingarkostnað greiðir viðtakandi. 

„áð það ke ekki í ákveðið lægi, ec 

  

   
Nú er skip svo djúpskreitt 

aflermingarstað í höfninni, ef ekkert lægi var tekið til, og skal þá skip: 

  

á hæfilegan affermingarstað í höfninni á sinn kostnað. 

Viðtakandi farms á heimting á, að s kipstjóri hafi skipið búið til affermingar 

um ákveðinn tíma (biðdaga) án endurgjalds, og þá enn um annan     

   

  

eiði aukreitis þóknun fyri 

gr. Gefa skal tilkynning 

i um það áþekt þv 

biðdaga), en g 

sem getur í 126. 

  

      um það, n    
„ sem fyrir er mælt um ferming í 

  

telja skuli biðdaga og aukabiðdaga, fjölda þeirra og gjald 

Ef aflermt 

fyr en hvorirtveggja biðdaga saman ntaldi r eru á 

  

og fermt í einu lagi fyrir 

    
og fermingar 

heimilt að 

Á ætlunarstaðnum skal skipstjóri fá farminn þeim manni, sem 

sýnir eintak af farmskírteininu, sem heimilar honum sat 

„anda. Þá er lokið er affermingu, skal fá eintak þetta 
          kvæmt 139. gr. 

  

1 
i 

          

vörunni sjer til 

Á viðurkenning um viðtöku vörunnar; til að tryggja sjer þetta 

að farmskírteinið sje falið öðrum mönnum til vörslu, áður en afl og 

getur krafist, að skrifað sje á farmskirteinið jafnóðum og affermt er, et 
   viðtökuvottorð 

    

145, gr. 

Nú sýna fleiri menn en einn eintak af farmskírteini, sem heimilar þeim að krefjast 

farmsins sjer til handa, og má þá skipstjóri engum þeirra fá í h farminn, en hani       

   
skal fela hann til varðveislu svo óhult sje, ef aðilar verða ekki ásáttir um einn v 

  

sem hann geti fengið vöruna, og skal hann tafarlaust sk þeim frá, hvar varðveitt sje 

teinis tölusett svo sem síðasti kafli 138. gr. lir fyrir, og skal a 

hendur vöruna, sem lægsta hefir töluna á eir hend 1 læg hefir töl 

Nú eru eintök farmsk 

þá skipstjóri fá þeim 

  

drt 

i 

  

Oheimilt er skipstjéra ad låta farminn af hendi annarsstadar á áætlunarst: 

hans, jafnvel þótt rift sje farmsamningi eða hætt við ferð, nema því a aðina að skilað
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„sje þá aftur öllum þeim eintökum farmskírteinis, sem hann ljet af hendi, sbr. þó 172. gr. 

Þó 

ef eintök farmskírteinisins eru tölusett svo sem síðasti hluti 138. gr. mælir fyrir, og getur 

þá löglegur handhafi þess eintaks, sem hefir merkið sfyrstac krafist, að varan sje fengin 

honum, þótt ókunnugt sje um hin eintökin. 

  

þetta ákvæði ekki til þess, ef farmskírteinið óheimilar framsal á sjer, nje til þess, 

147. gr. 

Farmflytjandi ábyrgist allar skemdir á farminum og ef hann minkar frá því, er 

við honum var tekið á skip og til þess er hann kemur í hendur viðtakanda, nema líkur 

sjeu leiddar að því, að skemdin eða rýrnunin stafi af sjóslysi, hernámi eða öðru óhappi, 

sem skipstjóri eða skipshöfn mátti ekki við gera, eða af ónógum umbúnaði vörunnar, 

  

spilling í henni sjálfri, rýrnun, af venjulegum leka íláta, eða dýr deyi, eða í heild sinni 

stafi af ásigkomulagi farmsins sjálfs. 
Oo > 

Ef skemdir stafa af því, að skip var ekki svo í lagi til ferðar, sem vera bar, ábyrgist 

farmflytjandi það þó ekki, ef ekki fundust gallar á skipinu, hversu vel sem að var gætt. 

148. gr. 

sendur er með skipi farmur, sem þarf við sjerstakrar umönnunar og gæti- 
oO å5 

4 þe
 re 

legrar meðferðar, skal skipstjóra sagt til þess og góssið glögglega einkent í þá átt. Nú 

er það vanrækt, og greiðir farmflytjandi þá engar bætur fyrir skaða, sem einungis varð 

girt fyrir, með umönnun þeirri og varfærni, sem nefnd var. 

Ekki skal bæta peninga, verðbrjef eða aðra dýrgripi, nema sa gt sje til þeirra 

greinilega og hversu mikils eru verðir. 

149. gr. 

Farmskírteinið er grundvöllur rjettarstöðu skipstjóra og viðtakanda farms sín 

fá viðtakanda farnminn eftir því, sem skírteinið mælir fyrir. Ákvæði     þau er ekki voru sett í farmskírteinið, eru ólögmæt gagnvart viðtakanda 

nema að svo miklu leyti sem farmskírteinið vitnar til þeirra. 

Nú er vitnað til farmsamnings í farmskírteini um farmgjaldið, svo sem með 

orðunum sfarmgjald eftir farmsamningi (certeparti)4 og tekur þá sú tilvitnun ekki til   

ákvæða samnings þess um biðdaga, aukabiðdaga og gjald fyrir þá. 
i Ekki getur skipstjóri krafið viðtakanda farms um ógreitt aukabiðgjald nje önnur 

  

, 
gjöld, sem af fermingu skipsins stafa, nema fyrirvari sje hafður um það í farmskírteininu. 

150. gr. 

st viðtakanda eftir 149. gr., að rjett sje, það sem farmskírteinið 

það er sent í luktri kistu eða umbúðum, svo að skipstjóri veit ekki 

Skipstjóri ál 

greinir um góssið. Hf    

    tekið í farmskírteininu mál, þungi eða tala og skipstjóri mældi 
2 

, vó eða ta di, þá er hann tók við því á skip, þá á hann heimilt að geta þess á 

  

skírteininu, og ábyrgist hann þá ekki, að rjett sje, nema hann hafi sjeð við fermingu, 

áð rangt var sagt til eða hefði átt að sjá það við almenna athygli. 

151. gr. 

kipstjóri getur ekki sjeð við móttöku, hversu gåssinu er håttad, eda hve     
tryggilega er um búið, getur hann skrifað á farmskirteinid »åbyrgist ekki leka, brot eða 

skemd«, eda annad bvi likt, og áskilið sjer með því að vera úr ábyrgð þeirri, sem 147. gr. 

til tek 

yrði með þeim hætti, að útgerðarmenn ábyrgist hana eftir 147. gr. 

  

Slíkur fyrirvari leysir hann þó ekki úr ábyrgð, ef ætla má, að skemd eða rýrnun



  

   
    
   

  

           
    

    

  

   

Ed gåss er flutt å skip 0; 

skipstjóra skylt að geta þess beru 
1 ábyrgist hann þá hvorttvegs)    

fyrirvari, slíkur sem 151. gr. 

Nú kemur skip ti aff 

spiltur eða     fara 

, að spilst hefur varan. 

latað já og er viðtakanda    

fram sem lyrst. 

  

itgerdarmanns eda þeirra manna einhve 

  

sem hann ábyrgist fyr Li
 eftir 13. gr. 

1 eða rm €0a    eftir heimild 54. gr., 

  

samið í um farmgjald, hve mikið 

     
sarstaðnum 
>    

        

   

  

    

   
Ekki skal greiða farmgj: 

nema það hafi farist sakir 

ferðinni fyrir 

  

búnaði, eða sakir annarar y 
hönd eiganda 

  

sem nú var s 

  

Ef ílát hefur lekið 

jald vörunnar. 

  

   Farmflytjandi >    

  

greiðir & að og gjöld frá því er við farmi er tekið 

þess“ nn var af tnadur, SUI r 
bess kyns taka bannig ekki til farmsendara. 

159. gr. 

ið farmin um, 

       

nov 

  

1 
br.



160. gr. 

Ekki er skipstjóri skyldur til að láta farminn af hendi fyrri en viðtakandi greiðir 
         

   
t það, sem honum er skylt að griða eftir 159. gr., svo og bætur fyrir 
  

Ja aðrar ånerm 

244.    
artafir, sjótjónsframlög og annað það gjald, sem á vör- 

{ Þá er farmurinn er af hendi greiddur, getur skipstjóri kallað 
til I gey mslufjá árins, þó að áskildri heimild viðtakanda til að sjá sjer borgið með kyrsetn- 

ru eða lögba. ni 

   
et ósamþykki kemur upp. Nú er ekki kveðið á um sætjónsframlag, 

I 

  

i 
vera, og má þá ekki halda farmi eftir af þeim sökum, ef viðtakandi 

  

þessarar greinar gilda og, er krafist er aflermingar á góssi á fermingar- 
stað eða, viðkomustöðum. 

161. 
Ef madur, sem farmur er ætladur, skorast undan að taka við honum, eða 

    

      

    

takandi er ókunnur eða fnst ekki. idanda frå því, þegar er hann 
má. Nú segir engi öglegur viðtakandi til sín svo fljótt, að góssið geti orðið aflermt 
fyrir lok aukabiðd: sa, eða fy     lok oss í tíma, sein skipstjóri kveður á eftir or., ef     það var stykkjagóss, og Á skips tjóri færa vöruna á land og fá til varðveislu svo     

   

  

óhult sje. Nú vanrækir viðtakandi að í gegna skyldum sínum eftir fyrirmælum 160. gr. 
       

    
eð 

heimilt að 

  

a tefur svo a að henni getu! kki 

  

lokið í tæka tíð, og er þá skipstjóra 

    vöruna til varðveis 

  

SVO sem     

    

Þá er farmur er falinn þannig til geyr skipstjóri skýra rá því þeim, sem 

verði ekki fundinn, skal skýrt frá því hann var ætlaður. Sje viðtakandi ókunnur e 
svo sem 123. gr. mælir fyrir um skylt efni. 

1 Nú dvelst skipi, lengur en aukabiðdagar endast, vid það að fá góssi varðveislu 

     eða því dvelst á annan hátt svo að sk ipið verður ekki sakað um, og getur h so A . íulira bóta Íyrir, ekki minni en aukabiðdagar væri. 

162. gr. 
Þá er góss er látið til varðveislu, svo sem 145. og 161, gr. ræda um, er skipstjéra 

  

heimilt að láta selja við opinbert uppboð svo mikið af því, sem þarf til að fulnægja 
kröfum þeim, sem 160. gr. getur um, svo og til eiðslu tolla og kostnaðar. 

163. gr, 

ipstjori hefur fengið farminu í hendur viðtakanda, á skipstjóri 

kylt að greiða; þó er 

   

     enga k 

  

vw A 1 z > Å ia “ var , msendara um pad fje, sem vidtakanda var s 

  

um þá upphæð, sem hann mundi vinna honum år hendi, 

  

     

Ki góssið er ekki selt af hendi og kröfum skipstjóra ekki full- 
sendari það, sem á skortir. 

164. 
öllum aðilum að rifta farmsamningi ábyrgðarlaust meðan skip hefir 

ekki látið út af þeim stað, þ 

ið r upp, svo að skip eða farmur eigi ekki frjálsa ferð, 
eða farbann er last á skip, 

IT. Or 

  

   sem ferð skyldi hefja, 

ætlunarhöfn er he 

  

    
'kvíuð eða flutningur góssins óheimilaður frá 

, eða ferð skipsins eða flutni 
öfunum yfirvalda. 

á ætlunarhöfn 

  

ins til nokkurs hluta af farmi sendanda, er honum ekki 
iði farmgjald eftir reglum 131. og 154. gr.; sje 

aftur á kostnað s end 

  

   anda þeirri vöru, sem tálmuninni
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: sje á enda, sætir og 

að hann ætli a 

er látin til tafa 

  

„ ef hún 

msendari      hana á sl 

   
    
   

  

     
     

    

   

til að greiða nað allan, sem af því leiðir, og svo skaða bætur ettir 197 , af töf verð- 

ur lengri en Ef fleiri menn eru farmsendarar en einn, fin 

ast sökum umfram aukabiðdaga, nema allir farmsendarar 

rmsendarar fleiri en elt i i 

sakir tálmana á flutningi vörn þeirra, og 

aðra farmsendara, ef það farmgjald, sem hann 

helmingur þess farmgjalds alls, sem til var tekið. 

bå er 

     
   

  

    
     

      

   

  

     

       
SVO 

) gjald eftir vegaleng 

goldig å tiltölu, sem sú leið var mót & 

þó svo, > ar til varid og svo sjerstakra erf 

á vori aðar, rjettri tiltölu við sjerstakan kostn: að og erfiðleik ka 

ekki orðið ásáttir um það, hvert farm      
lögmætu mati. 

koma fyrir veg: 

  

  

   

    

eða á viðkomustað á leiðinni 

  

töfinni, sem á 

n, eftir því, sem mælt er fyrir um samningi var slitið, skift ni 

  

sætjón. 

  

vmningi er 

að aflerma „er farm 

  

ef tálmunin á eindum se Imunin 

það eitt saman, „aða sk ipstjór 1 hefi fi síðasta 

amningum, og fer þá um það eftir hinu almenna ákvæði 

ir neytt heimildar sinnar eftir 

    

: 

IT. 

    

  

     

              

, 

tefur eitthvad skipid å fermingarstad eda síðar á viðkomust 

  

og ætla má, að sú töf muni nokkuð lengjast, og í er þá farmsendara heim 

ferma vöru sína í bráð, ef hann fær til trygg 

    

greiðslu krafa þeirra, 

skyldar hann til, ef varan kemur ekki aftur á ski ið 
£ 

Ef fleiri eru farmsendarar getur nn þeirra krafist, 

  

hinir leyfi, ef sú aflerming skaðar þ 

    og talið er 

sem umbót skipsins krefur, og er þá farmsendara =
 

|=
 > GX
 

=.
 

—+
 

2 2 co = Oo



nov br. 

  

. . - | í heimild ekki til Íarmser 
eru en einn, og einhver beirra krefst, að fram ste haldið ferðinni. 
    

  

    
     

      

    

          

   

      

   
    

Þó taka 
sru tölusett eftir fyrirma elur 138. gr., því að þá 

hefur með lægstri tölu. En nú er vara affermd oo c 
c 

39. g gr að sje! er s Je 

  

y 
=} 

þá ekki skyldur til að selja hana 
að kaup hans á 

  

og er 

farmskírteininu var 

, að lögum til að hetta afhending á góssi     
ki reiti a i irðið eða fullnægi ir ekki skyldum þeim, er 

ki niður, 

fra mselt ö 

<aupandi hafi fengið farmskírteinið í hendur. 

  

lanni farmskírteinið, á seljandi ekki þenna 
skýrteininu hafi staðið bann gegn framsali, eða það 

þekt málavexti, er hann fjekk það, eða sýnt stór- 

  

ýtt með dómi á þeim sta ið, þar se 

  

; skal senda beiðni um hana til dó 

gla taða sl írteini og lýsi því, að hann 
„eið. sinn á. Ef veitt er beiðni hans. nefnir 

)g má og ii 
    

ekki vera skemri en 12 vikur og ekki lengri en 1 år. 
] 

  

þrisvar sinnum í Lögbirtingablaðinu, og sje ekki skemra milli hverra 

  

  r manni að krefjast þe sem farm- 

  

   r, ef hann fæ r til VSEnE 0 >n. bangad    

  

1 ib í 
að hann hafi þekt málavexti er kaup fór fram, eða sýnt í því kaupi stórkostlegt gáleysi 

174. gr. 
, 
å tilteknum 1    

    

F 
> flutnmg 

, 
Á ir sjúkleiks, ar tálmunar, eða hann er 

1, ef sagt var ottalla áður skipið hje lt 
1 2 1     
   
     

larsamningi fa þega, þegar skip ferst eða er dæmi óbætandi, eða nokk- 

= 
Fé
 

> 4. gr., og å bar hvorugur 

     og fer



Nr. 56. 
30. 

nóvbr 

  

  að fara að Öllu e 

  

    ttsemi å skipi Ákvæði 86. g 

     mælt um sk aðabæt ur fyrir 

  

skemt, ' fengið er skipstjóra 

    

yrgðar á því 

manna, 

    

A ,… 
DJoundi 

  

     
      
    

bjar 

farmgjald 

20 hinum 

  

farmi eda 

   taklega, 

   heimild á 

atvikum, sem 

 



  

NI, An = 
NT. 0, 5. Nafn skipsins. 

nóvbr. 6. srðar lá: fengið til (sjólár     
tiltekinn staður og dagur. 

  

183. gr. 

rjefi fleiri eintök en eitt, et lánsali vill; öll skulu eintökin 

eintök gerð voru. 
   

  

      

        

   

  

   

vera 

ir það ekki andmæli gegn því, að lögmæt 

, x 
án þess að 

far greiðslu 

  

Skyldur er skipstjóri að annast um varðveislu og björgun hinna veðlögðu eigna. 
það að, st 

n þann, sem lánsali gat búist við eftir veðbrjefinu. Verði skipstjóra 

I an, er af hlytst. 

  

      skal hann nema i itrustu naudsyn hafast neitt ] stofnað geti þeim í annan 

   
hann að njalausu ferð sinni,     

    14 1 gagnsmunir lånsala kr 
z 

st þess, eða hann víkur af venjul 

irga mönnum Í sjávarháska, eða hann stofnar hinum veðlögðu í 

inni var BE og reynist þeir eftir það ói 

nema það 

i gætt alls þess, er honum var 

           sið al din, ri þá það, sc 

hefði þó á orð      

          

   

    

Sje ekki annað tilskilið, 

lánsferð er á enda eltir sam 

kom þangað, og 
Ef ferð 

tekur, þá skal g 

ast á þeim st 

breytingu þeirri, 

getið er í 164. c 

   ingnum og € 

    
11 214 

1ald. dz Lg a laninu sjöunda       Vera 

  

   
    þar s 

    

hann hafði af breytingunni. 

  

Nú er krafist sjólár kuldar, sem  kor win er i gjå 
heimilt að kr 

  

ins st vaxta, 6 af hndr. 

Ef í gjöf var ákveðin eftir tímalengd, skal tími aðeins 
og er þé    

  
   

      

jast þeir greiðslu, og skal þá engum þei 

reiðslufje ið í trygga varðveislu a, frá 

i | 

  

því rjettum aðilum. 

  

ri greiða þá skuld fyrir gjal a fram komi öll eintök



      

   
   

      
    

   

  

nsveðbrjefið nefnir 

til, eða tuhafi látið leggja 

  

löghald á hina veðlögðu eign, þótt skuldin sje þá ekki komin í gjalddaga. Ekki er þörf 

að reka löghaldsmál til staðfestingar haldinu ighald ávalt 8 dögun 

    

Nú er krafist sjóláns sskuldar komin er í 

mil að } 

reðlð því næst 

    sem 

  

farmur mduvr 
er geymaåaur 

  

skuli uppbodid sem f Þó má 

er sjólánsveðbrjefinu mí lt við 
J 

    

   

  

   

    

ið þegar komið í 

á ári í vöxtu 

þá 

Ki hætt var við sjólánsferðina 

gjalddaga á þeim stað, < er farið skv! 

af höfuðstólnum < 

greiða hina 
    í Ómak 

að síðar 

    

hver þau sp 
5    

hvori utvegg i 

  

   

   
       

   

   
   

costn ður, sem 

    

skolast 

m af því leiddi að 

eða til að í forðast Ía 

útbyrðis við það 
i 

Svo og góss 

    

sr, akkeri og Í em laust er látið, 
; lát ið, ci 

    

það var lagt 

ipbroti eða



  

nóvbr. 

6. 

mm 

Ild 

    

    
     

  

   

    

     

  

vid það, að verjast 

væri Íagt í 

sem skip sætir eða farmur við bi ið ná skipi af grynningum, og | 
jur ferd e 

það hefu 

    CTC 

  

skaði, sem orðinn var 

  

or 

svo og 

ymslu, 

1 
         

  

      

  

    

   

    

    

inungis að svo miklu 

  

Ís meinar áfram eða 

lausu, og 

tíma, sem 

skal på til 

táðið var 

um dvöl 

því, sköðum.       
     

       

     

  

kulu einungis ft) aitern þá 

afferming 

athöfn, sem verður við 

Nú er bilun bætt til bráðal 

ótjóns, og skal þó endurgja j     
varð við það hjá öðrum kostnaði es sen 

sam neiginlo gu sjótjóni. 

ndir, sem á farmi verða við þa då 

  



sem sameiginlegt sjótjón, svo og það. sem eytt er til að flytja skipið, aflerma það 

] sá telst til sameiginlegs vðarhöfn. bá er kostnaði   eða ferma á ný 1 ne 

  

sjótjóns, en   

hitt skal ekki bæta, sem varið er til að leita inn til neyðarhafnar og láta aftur út 

baðan, eða á annan veg er varið vegna lengingar ferðarinnar, þótt hún hafi leitt 

al sameiginlegu sjótjóni. 

  

b 9, Tjón, sem með vilja er gert skipi eða farmi ti 

  

fyrir vörn gegn fjandmoönnuni 

ða sjóræningjum, SVO og ton, sem varð meðan á vörninni stóð an Öll sem 

    

varið var til hennar, svo og góss og peningar. sem varið er til bjarg 

  

skipi og farmi 

10. Kostnaður af lækningu, hjúkrun og fæði þann tíma, sem lækning þeirra sk 

  

varir, sem mein móti óvinum eða sjóræningjum eða við framkv: 

  

viðbúnaðar til að bjarga skipi og farmi, greftrunarkostnaður látinna ma 

kosti 1 

  

Óarauki sá, sem verður við það, að ráða verður aðra menn í stað hmna særðu 

og dauðu, 

    
     

   

        

  

   

   

  

       

  

ISSIST Vic   samelgin legt sjót jón     
sem hlautst af því að afla 

ómakslaun, 

  

       '0 og Mon bað. af 
d i 

reiðslu á sjótjóninu 

15 dar vidskiftum i 

I 17 4 X Tai i; £ 1 Á r rr 7 tra A AT { p Á r 14, Kostnadur, sem leiddi ai sjólei vrslu oðunhargerð, álits- og malsgerð, SVO 

  

og af     sem við þarf til að fnna hvert sjótjónið var og hv því 

  

skal na niður, enn fremur kostnaður við reikning vfir það og niðnrjöfnun il 

med samerginiegu 

    

med: fnadur, bjargar skipi og farmi, jafnvel    inlegu sjótjónti ek sem af hendinon eða óbein 

iðbúnað. 

eta sem samei1g 

  

sjótjón stöng. sem vindur     

i, þjófnaði eða öðru. sem að ber me! 

1: í Þ , , 20 ekkt barf ad håggva sigluna; 

  

mm Stadar 20 farmi 

   

   

  

Þetta er ekki bætt sen sameiginlegt sjótjón: 

vitundar skipstjóra, 
  , I I 

oa CInKendiIr 

farm" dl, 

ekki talið þ 

a
 

  

hor: 

  

ti. SB Ok 

sy 4 ; > 243 8 nægilega trygging med öðru móti fy 
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5, Skemdir, som við sííkan viðbúnað, sem getið var, verða á skipsmunum, sem lágu 
á þíillarr og voru þar ekki á sínum stað. 
Skemdir af ofsiglingu. þótt gerð sje til að forðast skipbrot, fjandmenn eða sjóræn- 
imgja; tjón á seglum eða á kötlum gufuskips og vjel, nema skemdin verði við tilraun 
tilað ná skipinu af grynningum; svo og skemdir á skipsdælum, er verður við austur 
skipsins. 

Tjón, sem hlýtst af því, að sigla er höggvin, sigluviðir eða önnur áhöld, sem brotnað 
hafa áður við einkasjótjón, þótt nauðsyn beri til að höggva þan þá, til að forðast 
háska, sem skipi er búinn og farmi. 

6. Fjón á farmi, sem kviknað hefur í af sjálfu sjer, eða hiti er í og tjónið verður við 
það. að honum er varpað útbyrðis, eða steypt er á hann vatni eða aðrar tilraunir 
gerðar til að slökkva í honum, svo og tjón af eldi, hvernig sem hann kemur upp í 
skipi, og þær skemdir, sem við slíka athöfn verða á þeim hluta farmsins, sem eldur 
hafði gripið. 

Kostnaður. sem leiðir af því, að skip varð að leita neyðarhafnar salir skorts á vista- 
birgðum eður ferðanauðsvnjum eða vegna ístálnunar eða annars. sem veðurátta, 
var sök í. 

ct
 

1
 

196. gr. 

Jafna skal niður sjótjónsbyrðinni fyrir því. þótt einstakur maður sje sök í þeim 
háska, sem tjóninu olli. en ekki getur sá maður krafist bóta fyrir missi þann, sem hann 
varð fyrir sjálfur. Ef skipstjóri er sök í háskanum eða annar sá maður, sem útgerðar 
menn ábyrgjast eftir 13. gr., eiga þeir og ekki bætur fyrir skaða sinn. 

Nú hefur skipstjóra, eða öðrum þeim manni á skipinu, sem eftir stöðu sinni gekk 
í stað skipstjóra, yfirsjest, er meta skyldi, hversu háskanunm var háttað eða hversu honum 
skyldi verjast, og hettir það þá ekki niðurjöfnun sjótjónsins; en ekki getur útgerðar 
maður þá heimtað sjer bættan þann skaða, sem hann beið, nema yfirsjónina megi telja 
afsakanlega, svo sem efni voru til. 

Sá, sem missir rjett sinn til bóta af þessum sökum eða varð að greiða sjótjóns- 
framlag sækir yfirsjónar annars manns, getur heimtað bætur af þeim, sen ábyrgð hefur 
á yfirsjóninni. 

197. gr. 
Það heftir ekki niðurjöfnun sjótjóns, þótt það, sem lagt var í sölurnar, víði ekki 

að því gagni, sem ætlað var. 

198. gr. 
Það heitir ekki niðurjöfnun sjótjóns. þótt lagt sje í sölurnar slópið alt eða farm 

urinn allur, nje heldur það. þótt eftir slysið sje einungis bjargað einhverju af öðru 
hvoru einu saman, skipi eða farmi. 

199. gr. 
Þá er eitthvað verður að leggja í sölurnar, er skipstjóra skylt að annast um. 

að skaðinn verði ekki meiri en vera þarf. Ef varpað er fyrir borð af farmi eða skipsmunum, 
skal varpa ef unt er fyrst því, sem þyngst er og verðminst, fremur en hinn, sem Hettara 

er og dýrara. 
Et skipstjóri hefur ófyrirsynju gert skaðann meiri en þörf krafði, skal mm það 

farið eftir fyrirmælum 196. gr. 
200. gr. 

Skylt er skipstjóra, ef atvik leyfa, að kalla hl ráðs við sig þá menn, sem best 
skyn bera á og reyndastir eru af skipverjum. áður hann aðhafist nokkuð það, sein valda 
megi niðurjöfnun sjótjóns. Skipstjóri skal tita skýrslu am þetta svo tljótt sem hann 
má í leiðarbókina, eða dagbókina, eða rita það á annan hátt, ef bækurnar vantar, svo



bd
 

mr
: 

fu
ð Í

 

had nesi bera fram begar sjóferðaskýisla er gefin. Í skýrslunni skulu til greind öll atvik, 
i & 5 2 . Ð ; 

; máli geta skift við mat og niðurjöfnun sjótjónsins, og einkanlega hver nauðsyn bar 

til að legeja það í sölurnar, sem gert var, og svo nákvæma skrá sem við má koma vfir 
88 > > O8 ð 

það, sem í sölurnar var lagt. eða þá skýrt með öðru móti frá víðtæki tjónsins. 

T ec 
    g 

201. gr. 

Tjón á skipi oc skipsbúnaði skulu meta skynbærir menn og til þess skipaðir eftir 
1 pi 08 ( Á 2 

fyrirmælum 46. gr. og á þeim stað, þar sem skip er bætt, ef það er gert á ferðinni, en ella 

á endastað ferðar. 

Það skal til tekið um hverja einstaka skemd, hve mikið muni kosta að bæta. 

og þurfi nýrra muna við í stað hinna spiltu, þá skal hvorttveggja til greina, hve dýrir 

verði hinir nýju og hvers virði sje hinir spiltu. 

Skemd öll af elli, hrörnun og öðru slíku skal greind frá þeirri skemd. sem af sjó- 

tjóninu stafar, og metin sjer. 

202. gr. 

Þá er ákveða skal, hve mikið sameiginlegt sjótjón á skipi og skipsbúnaði hefir 

orðið, skal malsgerð ráða, el skemd er eigi bætt, eða matsupphæðin er lægri en aðgerð- 

arkostnaður reyndist; en aðgerðarkostnaður ræður, ef hann reynist lægri en mats- 

upphæðin. 

205. gr. 
d 

  

    
Þá er endurgjalda skal skemdir á járn skal bæta að fullu skemdir á skrokki 

skipsins, siglum og siglubúnaði af járni. ef skipið hefur ekki gengið 5 år á sjó, þá er sjó- 

tjónið bar að, og sje talið frá því, er skipið jet út í hina fyrstu ferð sína. Nú bar slysið 

að eftir þessi 5 ár, en áður skipið hafði verið í förum í 10 ár, og skal þá dreginn af Í/g hluti 

fyrir verðmun á hinu gamla og nýja og *g hluti, ef skipið hefur lengur verið í förum. 

Skemd á gufuvjel skal bæta að fullu, ef vjelin hefur ekki starfað 3 ár þá er slysið bar að; 

ef það varð síðar og þó áður yjelin hafði starlað 6 ár, skal dreginn af */; hluti og !/3 hluti, 

ef lengur var. Skemdir á siglu og siglubúnaði al trje svo og á reiða þeim, sem uppi er, 

skuli bættar að fallu, ef skipið hefur ekki verið eitt ár í förum og annar skaði, ef það 

hefur ekki verið missiri: beri tjónið síðar að, skal draga af Í/, hluta; þó skal bæta akkeri 

fullu, og af akkerisfesti skal draga einungis 11. hluta. 

Hf skipið er trjeskip. skal bæta að fullu skemdir á skrokki þess. ef það hefur 

ekki gengið 2 ár á sjó, þá er slysið bar að; ef það varð síðar, skal draga af Í/ hluta fyrir 
= 

in 

verðmun á gömlu og nýju. Aðrar skemdir skulu bættar svo sem fyr segir um járnskipin. 

Af skaðabótafje því, sem svo er ákveðið, skal draga verð þeirra hluta, sem nýju 

voru bættir, eftir því, sem verð þeirra var gert Í matsgerðinni, eða, el á uppboði er selt, 

andvirðið að frádregnum kostnaði. 

El leggja skal á skipið nýja málmhúð, skal svo meta skaðabætur, að draga skal 

målmvirdi hinnar fornu húðar af kostnaði þeim, sem á því verður að leggja á nýja úr 

soma efni og jafnþunga hinni fornu húð, þá er hún var ný, og skal þá bæta afganginn, 

og sje þó af dreginn 7/6 hluti, ef húðin var úr eir eða látúni (vellowmetal) og !/20, et hún 

- úr sjnki eða öðrum málmi, fyrir hvern fullan mánuð, og sje talinn þrítugnættur, sem 

liðinn er frá bví, er sú húð var á lögð, er bæta skal annari nýrri. Ef eirhúð eða látúns 

hefur verið meira en ð ár Í sjó eða húð af öðrum málmi meira en ? ár og hálit, skal þær 

  

engu bæta. 

204. gr. 

Nú hefur skip farist með öllu við sameiginlegt sjótjón, eða laskast svo mjög, að 

það er dæmt óbætandi, og skal þá bæta það því verði, sem ætla má, að sannvirði þess 

Nr. 56. 
5 

nåvbr,



Næ, 56 
30 0, 
ln bovor 

væri þá er það fórst, og sje dreginn af verdinu ågodinn af bvi, sem kaun að hafa orðið 
bjargað 

205. gr, 

      

  

Bætur fyrir góss. sem ferst við sameiginlegt sjótjón, skulu metnar vang 
verði samkynsvöru ætlunarstað skipsins við komu þess þangað. og komist það, sem       

  

ce farmi skipsins ekki á ætlunarstað, skal metið eftir 
em var gerður á ferðinni, og skal þó af dregið farmgjald, 
en anda sparast við það, að varan komst ekki á ætlunarstað hennar. 

7 £ Verð vörunnar skal ákveðið með logmætu mati, ef ekki er kostur ad få vitnes 

  

ju 
im verð hennar með öðru móti. 

Hl varan var seld í neyðarhöfn, má ávalt heimta bætur fyrir hana, að minsta 
kosti sem því verði nemur. sem hún var seld fyrir. 

Ef farmur skemmist skuli ákveðnar svo miklar bætur. 
sem nema verðmun á voruni 

  

[meta verå værunnar sem åskemd 
væri, eins og iyrir er mælt í 205. gr., og sami frádráttur verði 

  

sem þar segir; en verð 
nar skemdu vöru fer eftir söluverði hennar. ef hún var seld, áður en sjótjónsteikningi 

. * oo 

  

ar lokið, ella skal verðið ákveðið með tu mati. 

  

   

    

Nú hafa vörur týn við sameiginlest sjótjón og hala þegar áður rýrn. 
) erðma em u sjer eða með öðru móti, hafa 
komst vid sa Meg! enn meira að verði við atburði, seni 

  

an frá 

„ miðað 

mu atburði 

unni, dre SADISVa Ta     snertu ekki sjótjónið, og 

ild ttarfjeð skal ákveðið með lösmætu mati oc skal bá einkanleg 
    

   

     

ir vörur samkyn svipaðar hala orðið fyrir við s 
aðra 

md 

  

en skemdust ek     

  

annarssta    

  

slædnad og ferðanauðsynjar skipstjóra. skipshafnar og Íar 

  

bað vitnast. að mist sje við sjótjónið. 

    
Farmejaldð af vörum. sen far hafa við sameie gt sjótjón, eða seldar fa      verið í neyðarhöfn, til bess að ere jónskostnað., ska j æta i sJotjonsreikningi med 

  

somu fjárhæð, sem hefði átt að greiða undir þær. ef þær hefði      

  

ð í skipinu til ætlunar-    

      

ft rr rar f „ef ekki var Í     ferðin end eða þanga ð. se     
s 1 1 % á Í *ga þann sjerstaka kostnað, sem kynni : 

  

í var varið öðru til bjargar eða hún 

  

sjótjón og þeir ónýt: 

  

Nú verða skemdir á einhverjum munum við sameiginle: 

rá niður bótakröfur að öllr eða nokkru 

  

skemmast 

  

síðan 0 | i 
ónið hefði að nok 

    

  

fyrir þá muni, ef 

  

lu hlotist af einka-     
sjótjóninu síðar, bótt sameiginlega sjótjónið hefði ekki borið að i . i > 0 d då
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Svo talla og niður eða lækka sjótjónsbætur, þegar ætla má með vissu, ad munir Nr, 56 
þeir, sem fórust við sameiginlegt sjótjón, hefðu ónýtst eða spilst við einkasjótjón síðar, 
ef þeir hefðu enn þá verið á skipinu, 

211. 

Nú hljótast skemdir sumpart af samoiginlesu sjótjóni og sumpart af eimkasjó- 
tjóni og stafar kostnaður af hvorutveggja, og skal þá skifta skemdum og kostnaði milli 
þeirr eftir sanngjörnu mati. 

212. 
Skip tekur þátt í sameiginlegu sjótjóni: 

lt, eftir því verði, sem skynbærir menn skipaðir eftir fyrirmælum 46. gr., meta tjónið 
við komu þess á þann stað, þar sem ferðin er á enda, og 
eftir því fje, sem í sjótjónsreikningnum er gert í bætur fyrir skemdir á skipi, og þó 
einungis að því leyti, sem þær skemdir era þá ekki bættar. 

Eí gerðar hafa verið umbætur á skipi eftir það er sameiginlegt sjótjón bar að, 
eða ef gert hefur verið að skemdum, sem ekki urðu við sjótjónið, þá skal draga af mats- 
verði skipsins svo mikið, sem virðingarverð umbótanna eða viðgerðarinnar nam, 

is
 

213. gr. 

Farmurinn tekur bått í sameiginlegu sjótjóni: 
I. eltir verðmæti þeirrar vöru, sem á skipinu var þegar sjótjónið bar að og er á skipi 

við enda ferðar, og skal verðmætið ákveðið eftir fyrirmælum 205. og 206. gr. 
2. eltir því fje, sem gort er í bætur fyrir góss, sem lagt var í sölur eða spiltist við sjó- 

tjónið í ferðinni, og 

3. eftir þú skadnbåtalje, sem farmeigandi fær af útgerðarmanni fyrir vörur, sem farist 
hala eða skemst í ferðinni, eða seldar voru til skipsþarfa, sbr. 154. gr. 

214. gr. 
Farmgjaldið tekur þátt í sameiginlegu sjótjóni: 

I. eftir helmingi þess farmgjalds, er greiða bar við ferðarlok: 
2. ettir helmingi skaðabóta þeirra, sem gerðar eru Í sjótjónsreikningnum fyrir mist 

farmgjald. 

Ef ekki er tilskilið neitt ákveðið farmgjald, skal það talið eltir fyrirmælum 
155. er. 

215. gr. 
Et farmgjald er greitt fyrir framm, þaun veg, að það skuli ekki endurgreiða, þótt 

ekki verði unnið til neins farmgjalds sökum slysa, þá eru útgerðarmenn ekki skyldir 
til að taka þátt í ssmeiginlegu sjótjóni, að því er nemur því fje. 

216. gr. 

Af því framlöguskyldu fje, sem ákveðið er eftir fyrirmælum 212.215, gr., skal 
draga bæði framlög til sameiginlegs sjótjóns, sem síðar kann að hafa orðið í ferðinni, 
svo og kostnað, sem á kann að hafa fallið við björgun eða verndun hinna framlöguskyldu 
fjemuna, ef sá kostnaður skal ekki endurgoldinn sem sameiginlegt sjótjón. 

217. gr. 

Þetta er undanþegið bótaframlögum við sameiginlegt sjótjón: 
I, Vistir, kol og aðrar vjelanauðsynjar og bernaðargögn, 
2. kaup skipstjóra og skipshafnar, og 
3. klæðnaður og ferðanauðsynjar allra manna á skipinu og það, sem þeir bera á sjer. 

30. 
nóvbr, 

“



30, 

nåvbr, 

Nú voru munir þeir einhverjir lagðir í sölurnar við sameiginlegt sjóbjón, sen 
taldir voru tal 3. íðar, eða þeir spiltust „og skal þá eigandi taka þátt í niðurjöfnun tjónsins 
með því fje, sem hann fjekk í bætur fyrir þessa muni í sjótjónsreikingnum. 

    

  

218. gr. 
Fullnaðarmat og niðurjöfnun skaðans, sem varð við sameiginlegt sjótjón, fer 

fram á þeim stað, þar sem skip og farmur skilja, og eftir því, sem á þeim stað eru lög. 
Urslitareikninga sjótjóns annast hjer á landi 2 menn kvaddir til þess al hlutað- 

eigandi dómara fyrir rjetti. Dómstólarnir dæma ágreining um rjettmæti sjótjónsreikn- 
inga. 

219. gr. 

Skylt er skipstjóra að annast um alt, er þörf krefur til þess að sjótjónsniður 
jöfnumin geti farið fram, og má ekki draga það að nauðsynjalausu. 

Hver sá, sem sjótjónið snertir, or skyldur til að sínu leyti að láta í tje allar skýrslur 

þær og sönnunargögn, sem hinir dómkvöddu niðurjöfnunarmenn sjótjóns telja þört. 

220. g 
Nú koma síðar fram fjemunir þeir, er ali ð var við niðurjöfnunina, að Íarist 

hefðu við sameiginlegt sjótjón, eða sá, sem jóni olli, bætir síðar eitthvað af þeim skaða, 
sem talmn var til sjótjóns, og skal þá gera breyting með aukaniðurjölnun á alle niður- 
jöfnun sjótjónsins. Kn ekki má fresta (æslitagerð sjótjóns al þeim sökum einum, að 
líkindi gætu verið til að fá altur fjemun!, sem lagðir voru í sölumar, eða skaða bættan, 

sem á varð. 

221. 

Sjótjónsframlag ábyrgist eigandi hinna framlagsskyldu mnna með þeim munum 
einum, en ekki sem sjólfskuld, 

  

nsbóta, má ekki fara af þeim 
un, má ekki fe    

tað, þar sein 

í 
2 
s 
4 i 

    
   

skip og farmur skildu, rÓss, sent er Í vð fyrir slíkum framl „í hendur 

eiganda, áð 
ern þá ekki ákveðin. 

ie greið Ål , Tr oging fej vi f rir fra 1Íðöoun im sf ban Je greidd eða trygging Login Tvrim tran iogunimm, ef par 

223. gr. 
Nú verður á skipi eða góssi tjón eða kostnaður, sem stafar af óhappi á ferð, og 

telst ekki til sameiginlegs sjótjóns, eða skipað er fyrir um með sjerstökum ákvæðurn, 
að farið skuli með eftir reglum um sameiginlegt sjótjón (sbr. síðara lið 166. gr.), og skal 
það þá sem einkasjótjón (purtikulort havari) koma niður á þeim munum. einum eða 

fleirum, sem skaði varð á eða kostnaður. 

Nú telst kostnaður til eimkasjótjóns og varð hann bæði á skipi og farmi sam 
eiginlega eða á ýmsum hlutum farms, og skal honum þá jafna ð eftir sanngirni á þá fjemuni, 
sem kostnaðurinn reis af, og skal þar þá farið svo sem verða má eftir reglunum um sam 
eiginlegt sjótjón. Kostnaður á Þjórgun farms kemur hlutfallslega niður á larmnum 
og farmgjaldi því, sem greitt er af góssinu, sem bjargað varð. 

Bómkvaddir menn (sbr. 218. er) tamkvæma úrsltareikning og niðurjöfnun 

eimkasjótjóns, ef þess krefst einhver sá, sem þar á hlut að 
  
nál.
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Niundi kapítuli. 

Um tjón af árekstri. 

294. gr. 

x 

Konungur sefur fyriskipanir um það, hvers gætt skal á skipi bil að forðast 

árekstur. 

225. gr. 

Ef tjón verður á skipi, góssi eða mönnum, af því að skip rákust á. og sökin hegur 
öll annars vegar, þá bætir hinn seki skaða bann allan, er af hlautst. Nú hefir mannsbani 
hlotist af árekstrinum, og má þá. ef þess er krafist, dæma hima seka, þótt eigi verði álitið 

að hann hafi unnið til hegningar, til að gjalda manni eða konu hins dána eða börnum hans 
bætur fyrir missi þess, sem átti að standa stramm af þeim, og skal ákveða í bæturnar 
tiltekna upphæð eitt skifti fyrir öll. Hvorki þessar bætur nje bætur fyrir íkamstjón mega 
fara fram úr 4200 krónum. 

Nú er sökin beggja megm. og skulu þá hinir seku bæta skaðann að rjettri tiltölu 
við sök hvers þeirra. Hf atvik lágu svo til árekstrarins. að ekki verður bvgæð á þeim skifting 
skaðabótanna í ákveðnum hlattöllum, þá bæta hinir seku tjónið að jöfnum hlutum. 

Hver hinna seka ábyrgist einungis sinn hluta skaðabótanna, nema mannsbani 
hafi hlotist af árekstrinum eða tjón á Mkama eða heilbrigði. Þá má sá. er skaðabóta- 
rjettinn á. krefja hvern hinna seku um allar skaðabæturnar. Kíl einhver hinna seku 
hefir af þessum ástæðum orðið að greiða meiri bætur heldur en í bans hlut áttu að koma 
að rjettri tiltölu, þá á hann endurgjaldsrjett á hendur hinum á þeirri upphæð, sem hann 
nrð að greiða umfram sinn hlut. 

Þá er meta skal sök, skal dómari einkanlega gefa gaum að því. hvort tími var 
til athugunar eða ekki. 

G 

96 or 
42 RT 

Ef åreksturinn vard af óhappatilviljun eða það vinast ekki, að annarhvor aðila 
hafi verið sök í honum, fær hvorugt skipið bættan skaða sinn. 

227. gr. 

Skadabætar hær, sem oreiða skal eftir 225, gr., åbyrgist fitoerdarmadur með 

skipi og farmgjaldi, ef sá nokkur var valdur að árekstrinnin, sem hann ábyrgist fyrir 
>» 

eltir 13. or. 

228. gr. 

Nú rekast skip å, og er þá skipstjórum þeirra ag að veita þeim skipum, skips- 
höfnum og farþegum, sem hætta stafa r al árekstrinum, alla þá hjálp. er hem mega og 

2 
nauðsyn er á til } bjargar, án þess þó að stofna í vernleoa hættu skipi sínu, skipshöfn eða 

farþegum. bkylt er skipstjórn og, að segja hver öðrum nöfn og hermky nm skipa sinna, 

úr hvaða stað eða höfn þan koma, og hvert þeim sje ætlað að fara, 

298. gr. a. 

Það sem fyrir er mælt í þessum kapítula um árekstur Í 

steina, þá er skip veldur tjón á Gðrn skip, eða á mönnum eðn g søsst, sem á því er, með 
pa. kemur eimnie til 

siglingu sinni eða á annan hátt, þó ekki hafi skipin rekist á. 

50, 
noybr.



  

290. ør 

    

Hver sá sem bjargar skipi, sem fanst hefir eða er statt í nevð, eða góssi, sem á 

því er, eða nokkuru af því skipi eða sósst, svo og hver sá, sem veitir 

að björguninni, á rjett á að fá bjá     var. Sá, sem bjargar 

  

          

] 
mönnum af skipinu, medan bad var statt í tilefni til björgunarinnar, 

veitir að björgun mannanna, á rjett á hluta úr cunarlaununum. 

kur einhver þátt í björguninni gegn beru og rjettmætu banni þess. sem 
sz 14. , NR , in , 

SLJOTN SKIPDSINS a hendi. og a hann Da engan Tjett a 

  

sem bjargaði, sje eien sama manns 

  

björgunarlauna jafat, þó það 

        

      

      zu ða að draga það eða 

aðstoð á og a i maðu b aðeins rjett 

ERE , x 
á björgunarlaunum að DVI leyti verður, að á 

TaTlo tram ur pvi, sem nhonum Dar SK la til, samkvæmt 

  

Ind. 

Nú verða málsaðiljar ekki á eitt sáttir um, hve mikil bjorgunarlaunin ska 

    æla fyrir í hað hoapa hip aa „; X a Á Mæla Yr? HIM Það, hvers DJÓFGUNAFMENN í Að gæta að 

eieandi er ekki viðstaddur eða umboðsmaður hans 

  

Þá er björgunarlaun eru ákveðin, skal þessa sætt 

I. Fyrst og fremst: 

a. Áð hve miklu leyti björeunin tókst: 

lasmi þeirrar og atorku, sem björgunarma bh. Verk n unnu með að björguninni. 

í hen 

  

og tima þess og fyrirhafnar, sem ti r var varið; 

  

c. Hættu þeirrar, sem skipið sem bjargað var, var statt í, skipshöfn þess. farþe 

  

björgunarmönnum oe eign þeitra var stofnað i; 

  

d. Hættu þerrrar, sem 

e, ÁAhættu björgunarmanna að verða skaðabótaskyldir gagnvart þriðja manni eða 

  

.; , 1444 
Tjon á annan hatt. 

reunarmenn hafa beðið á lífi, heilsu eða fjármunum, fjártjóns     
sem þeir hafa hatt. og verðmætis unartækja, þeirra 

  

sem notu 3 VOTU 

g. Þess, hvort skipið, sem bja 

) bp: 

  

di. var slerstakleoa, ú id til bigroun; Oil. Var Sjerstakiega i 0 Di orounar, 

it næst! 

Verðmætis þess 1 bjargað var. 

  

Nú kemur það í ós. að bjö     „vð þeirri, sem var tilefni 

  

sjórgunarinnar, eða hefir orðið sekur um        svíksamlesa meðf 

á munum, þeim sem bjargað var, og má dómurinn þá færa niður björgunarlaun þess 

manns eða svifta hann björgunarlaunum með öllu. 

kki má gera bj n hærri en verðmæti þess, sem bjargað var, að með 
fart Rf 
íilpeSa, ON að 

  

töldu ffutninesoy      ídreenum tolli 09 öðrum opinberum 

söln
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Í björgunarlaununum felst og þóknun fyrir að flytja góssið, sem bjargað var, 

á. svo og þóknun fyrir lán á skipum og áhöldum, sem höfð voru til þess. 

          

meðan hættan vofði yfir og undir 

þess, að dómur ónýti samnmgmn 
hefir 

, aðilja. Ss 

1 telja verður, 

      

   
i ú 

álar hans     leu ósanngjarni. n       
  

Rjett er og dómi að ónýta björgunarsa er telja 

  

ming eða breyta honum ávalt þá 

verður, að um unarlaun sjeu bersýnilega ósanngjörn að tiltölu við hjálp þá 
1 

„ sem á var hallað, krefst þess. 

  

sem veitt var, í 

Ákvæðið í síðustu málserein 230 gr. kemur einnig til greina, þá er samningur 

hefir verið gjörður um björgun. 

Máli til ónýtingar björgunarsamnings eða breytingar á honum, skal vera stefnt 

til dóms áður en þrír mánuðir sjeu lðnir frá því er samningurinn var gjörður. 

Ef björgunarmenn greinir á sín á mili um skifti björgunarlauna, þá skal skaft 

gætt þeirra a atvika, sem 230. gr. greinir. 

vað einhverju á ferð, og skal þá fyrst ai björgunarlaununum 

  

með dómi og 

Nú J 

bæta það tjón, sem vid I 

    
    

     
örgunina varð á skipi því eða farmi; næst eftir lá útgerðarmenn 

1 

ip bjargaði, en helming, ef það var seglskip, 
tvo þriðjunga björgu1 arlauna, ef gufusk g 8 

-, og skal skifta milli 

    

en afganginum skal skift til helminga milli skipstjéra og ski : 

id I manna á skipinu. Nú var tilskilið, að skipstjóri eða 

dagi þá ógildur, 

  

hennar að rjettri til 
      

  

    skipshöfn skyldu hata ni ÍNA í launum en nú var sagt, og er sá s 

nema skipið sje einkanl tid út til bjargráða eða samið væri um eitthvert tiltekið 

marstarl. björ 

  

234. gr 
Rjett er, að björgunarmenn mótmæli því, að ; ski ip, sem bjargad var, eða góss 

sje fært á burt þaðan, áður þeim sje greidd að. ful lu björgunarlaunin eða trygging er til 

fengin fyrir greiðslu þeirra 

Ellefti kapítuli. 

- 

Um sjóveðrjett og fyrning á sjókröfum þær 

235. gr. 
þessum Kkapitula (sjkråfur), 

  

Þær kröfur, sem kröfuhafi á sjóveðrjett 

eiga forgangsrjett að veðinu næst eftir opinber öld, sem á veðinu hvíla, en ganga Íy 

  

öllum skuldum öðrum. 

236. gr. 

kröfur eiga sjóveðrjett í skipi og farmgja     
g kostnaður á frelsun skips úr óvina höndum. fnsögumannskaup, björgunarlaun og 

ri röfur skipstjóra og skipshafnar til kaups og annarar þóknunar, sem þeir eiga lög- 

mætt tilkall til fyrir starf sitt í þjónusta skipsins. ) J [



Nr. 56. 
30. 

nóvbr. 

124 

Kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns, svo og kostnaður, sem jafna skal niður 
með svipuðum hætti (síðari liður 166. gr. og 2. liður 293, gr.), sjólánskröfur, svo , Ð Ð ot) ÞJ > 
og bótakröfur farmeiganda fyrir vöru, sem seld var í þágu skips á ferð. 

4. Kröfur, til orðnar við skuldbindingar, sem skipstjóri hefur gengið í vegna stöðu > o oOo OD oa 
sinnar, eda til ordnar vid vanefndir å samningum, sem útgerðarmaður gerði sjálfur, 

  
      

eða fjekk öðrum umboð til, og skipstjóra skylda var að annast efndir á. sbr. 19. gr., 
svo og skaðabótakröfur fyrir tjón af svikum, hirðuleysi eða gáleysi þeirra manna. 
sem ráðnir eru til þess að vinna í skipsins þarfir við skyldustörf þeirra, sbr. 13. gr.; 

        y og enn kröfur skipstjóra til endurgjalds fyrir þeð, sem hann hefur greitt sjálfur til 

  

lúkningar kostnaði í skipsins þágu, eða ábyrgst greiðsln á, og loks endurgjaldskrafa, 
sú sem um er rætt í 3. málsgrein 225. greinar. 

  

Sjóveðrjettur í skipi nær og til skipsbúnaðar, og telst ekki til hans vista- 
birgðir, eldiviður, kol nje aðrar vjelarnauðsynjar; sjóveðrjettur í farmgjaldi tekur 
yfir óskert (brutto) farmgjald fyrir þá ferð, se 
fyrir sjólánskröfum nær til skips eða farmgjalds eða hvorstveggja, eftir því sem 

br. 180. gr. 

m krafan stafar af. Sjóveðrjettur 
     

sjólánsbrjefið til tekur, sb J J , 

237. ør. 
Krölum þeim, sem taldar eru í 236. gr., skal fulmægja eftir þeirri röð, sem þær 

eru taldar þar í, að svo miklu leyti sem þær eru til komnar á sömu ferð. Kröfur taldar 
Í sama tölulið, eru jafnrjettháar sín á milli, en þó svo, að stafi kröfurnar í 1. og 3. lið ekki 
af sama slysinu, gengur yngri krafan fyrir eldri. 

  

Nú stafa kröfurnar af ýmsum ferðum, og gengur þá sú krafa, 
stafar, fyrir hver 

sem af síðari ferð 
kröfu af eldri ferðum; þó heldur skipstjóri og skipshöfn forgangsrjetti 

sínum til skipsins fyrir svo miklu af inneign sinni ettir síðasta ráðningarsamningi, sem 

    

2 nemur Í mesta lagi kaupi 12 síðustu mánaða, þótt skipið hafi farið fleiri en eina ferð á 
þeim tíma. 

238. gr. 
ast, eða farmgjaldsmissir verður að nokkru eða öllu og 

ikum, að útgerðarmaður á bótakröfu að þeim, er skaða olli, eða hann á 
þær eftir ákvæðum um sameiginlegt sjótjón, og á þá sá kröfueigandi, sem sjóveðrjett 
á í skipi eða farmgjaldi, einnig sama rjett í skaðabótafjenu. En ekki skulu þær bætur, 
sem ábyrgðarsali skal greiða fyrir skip eða farmgjald, koma í stað hins vátrygða veðs. 

  

Nú ferst skip eða la 
með þeim at: 

  

     

239. gr. 
Þá er skip er selt á nauðungaruppboði, fellur niður sjóveðrjettur í því skipi, 

en veðhafi á þá í stað þess veðrjett í kaupverði skipsins, meðan verðið er ekki af hendi 
greitt. Svo skal og vera, ef skip er selt eftir að þa 

    

ð var dæmt á lögmætan hátt óbætandi. 
Nú verða önnur og sjálfráð eigandaskifti að skipinu, og eiga þá kröfur þær, sem nefndar 
eru í 236. gr., eftir sem áður veðrjett í því skipi. 

240. gr. 
Nú fellur sjóveðrjettur niður við það. að bótafje, söluverð eða farmgjald, sem 

sjókrafa er trygð me 

  

ð, er greitt af hendi til útgerðarmanns, og ábyrgist hann þá kröfuna, 
svo langt sem það fje hrekkur, sem hann tók við, ef hann var þar ekki í sjálfskuld áður. 
Á sama hátt ábyrgist hann gagnvart þeim, sem sjóveðrjett eiga í farmgjaldi, venjulegt 

  

farmgjald a sem hann hefur sjálfur látið í skip.



Nr. 56. 
uw 30 

Denu. nóvbr, 

  

Nú er A fje, sem t þrotabúi útgerðarmanns, og skal því þá 

  

44 varið til sem sjóveðrjett áttn 

  

£ 
kip vid frjålst afsal FR manns, sem ekki getur ått Íslenskt ski Nú verður 

  

sem á 

  

St 

án þess að fullnægt hafi verið áður þeim sjove 

  

  naður, þótt hann 

  

þá hinn fyrri eigandi bær kröfur sem sjálfs 

að eins með skipi og farmgjaldi. Nú. sannar ha 01 ek i      

  

2 n, að skipið næg 

kröfum þessum þá er það var selt, og fer þá ábyrgð hans ekki fram úr Í Í i | 

  

   
Nú hefur útgerðarmaður tarkröfn alt það, 

er hann var skyldur til eftir 240. að önnur krafa 

átti „þar forg rgangsrjebt, og er på utgerdarmad dur ekki skyldur til í eiri eiðslu, ef hann 

  

    
Í þessari kröfu þá er í ekki til bei 

nægingar r kröfum. sem hann ábyrgðist 

1     

  

sem útgerðarmaður innir af hendi til full 

hefur kröfueigandi fengið með þessum hætti fje, sem öðrum bar að ð rjettu 
1 . . 

  

hann bå beim manni kråfu hans, sem en pad fje 

er hann tók við  Fjenn.     við, og því að eins, að hann vissi 

Þó eigandi leigi öðrum manni    þeim rjetti, sem sjóveðhafi á eftir 

  

   
        

kostnaður 

  

eða til kostn      
       

  

      

  

    
2 farms í inlegs sjótjó jafna 

skal niður með ; puðum lidur 166. iiðui jólán, 

2 
eð. 

eiganda vegna 
1 mn hafur sjálfur hann hefur sjálfni 

FR
 Kröfur fyrir farmg] og þær tafir; sem meiri 

verða við ferming 

Krölunum sl 

  

í þeirri röð, sem þær nú voru taldar. Kröfur í sama 

  

ær stafi 

  

tháar, og þó | taldar eru í l. og b Hð eru jafnri 

af sama slysi; ella gengur 

  

r í farmi fellur niður þá er varan er seld í 

  

a. Svo er og ef varan er seld á naæuðungaruppboði eða 

        í þarfir skips eða an í stað þess á kröfneigandi veðr: 

   er ekki látið af hendi.



  

SN 
DW. 

nóvbr. vi, sem ógoldið 

"ákvæðunum 

  

a til að leita sjer 

  

    r eða tjón á farmi, svo og ska, 

sem talin eru í um sameig 
í skipi. 1 

Megt sjótjón, gilda san    

   

  

   

238. gr. um sjóveð 

ki heldur koma hjer í stað veðsins. 

  

je, sem ábyrgðar: on
 

EKI 

Nú hefir 

   

sjóveðhafi á | #01 15. og , 946. gr., og DYRE bå 

farmeigandi honum sjóveðrjettarkröfi . hana sem skuldarma dur, ettir sömu fyrir- 
mælum, in í 940. og 

g til greina , ef fjeð var greitt þrotabúi 
farmeiganda. 

     

  

Nú lætur skipstjóri selja af hendi tþykkis ganda vöru, sem sjókraf: 
á veðrjett í, og ábyrgist þá skipstjóri fullnæging á kröfunni, svo og viðtakandi, ef hann 
vissi af veðrjettinum, þá er varan var látin af hendi við hann. Nú sannast það, að farm- 
urinn var ónógur til fulhægingar kröfunni, þá er hann var látinn af he ndi, og nær þá 1 
ábyrgðin ekki lengra en verðmæti farmsins hrökkur til. 

249. gr. 

Ef eigandi sjókröfu hefir fleiri veð en eitt í 
  
riv kröfu sinni, á hann heimilt að 

  

ganga að hverju veðinu sem hann vill fyrir allri 
   , 
ingar á meira fje, en ma mundi 

á það veð að rjettri tiltölu, og getur þá sá eigandi, sem skaða bíður, svo og sá Á 
sem veð 

    Nú hefir hann leitað sjer í einu veðinu 

      
    

  

1 , 
ki hrökkur ti il lak fjekk svo ryrt, ad n 

neð sömu heimild, sem sá kröfueigandi átti, er leit 

   

  

, gengið að hinum öðrum veðum 

1 fje, sem hitt var, er greitt var um 

aði sjer lúkningar í veði því, sem 

  

getið var, og gengið að veðinu til lúkningar jafn 
ot af eign hans eða veði. 

Nú er sami eigandi að öllum hinum veðbundnu hlutum og einhver kröfueigandi 

    

á sjerstakan sjóveðrjett í einum þeirra, og annar maður hefur leitað sjer lúkningar í 
„ví veði, og er þá þeim manni, sem sjerstaka veðrjettinn á, heimilt að ganga að hinum 
öðrum veðum til lúkningar öllum þeim hluta skuldarinnar, sem hann f tjekk ekki greiddan 
al veði sínu, sakir þess að það var skert; en ef það var ekki skert meira en koma skyldi 
á veð hans að rjettri tiltölu, þá skal hann þoka fyrir öðrum n 
að eiga i bei im fjemunum. 

  

tönnum, $ sem trygging kunna 

250. pr. 
Sjálfráður er kröfueigandi að höfða mál hvort er hann vill á hönd útgerðarmanni 

eða skipstjóra til fulnægingar á sjókröfu, sem veð er Íyrir í skipi eða farmgjaldi. Et 
kröfueigandi, a ú 

  

itgerðarmaður eða skipst tjóri, á sjóveðrjett Í góssi, þá má lög- 
sækja skipstjói 

2ðl. gr. 
Kröfur, sem kröfuhafi getur eftir þessum löguin eigi leitað sjer fullnægingar fyrir 

í öðrum munum en þeim, sem hann á sjóveðrjett í, missast hver um sig, ef þeim er ekki 
fylgt með j 

  

Inhan þeirra tímatakmarka, sem hjer Segir:



fna skal nidur 

  

) áður ár sje hðið 

         

   

  

   

  

    

    

  

caðabóta Í ) 1 eð: »mdan farm áður ár sje hðið frá því er 

    

3. á því er tjónið bar að. 

4. björgunarstarfinu var 

5 >» liðið frá því er 

6. 

  

sem sjálfsku 

einhverjum þeim kröfum, 
   yrningarákvæði, þau sem 

framangreindar kröfur, sem kröful 

sem skuldunaut, fer eftir 

þe
ta
 

yr min Igt unni. 

    

Tólfti pítuli 

Um yfirsjónir skipstjóra og skipverja við skyldustörf þeirra o. Í. 

snar 

  

F> 

  

Ef skipstjóri he 

gerðum þeim    Sömu 

hann. 

255 iði SAs 

    

nóvbr.



Nr. 56. 
30. 

nóvbr. 

      

      
  

N skipst 1 vilja ritað rangt leiðarbók. 
eða ónýtt ð öllu af ásettu ráði, dregið hana undan e iða 1 gert Ólæsilega, og varðar 
það fangelsi við vatn og brauð eða bí i alt að 2 árum, nema þyngri refsing 

  

liggi við. Sama gildir um dagbók. 

, Nú er svo ástatt, sem ræðir um . gr., og vanrækir skipstjóri að gefa skýrslur 
þær, ar er boðið, og 0 kr. sektum.     

    

   

  

   

      aðferð, sem boðin 

ilar, þá varðar það sektum eða 

lögum. 

eða beiti við þá óþarta hörku, 

iggi við eftir almennum lögum. 

ir ekki þá 

    

   

   
   
   

   

      

Nú fremur ólöglegt og skaðar með 

eða aðra, sem þessi 16 

  

því útgerðarmann, 

til ac 

refsing Hggi við eftir 
Ef 

háska eða áhættu, var 

  

s skylda skipstjóra 
dar bad þá sektum eða fangelsi, nema önnur byngri 

skipstjóri fly anns VÖru, sem "skipi eða farmi í   

  

ktum eða 

  

ka tíð eða 

lur vid 

skipið komist    
b setrunarhússvinna.   

    

   

atvik knýi hann til og stofnar með 

gallað að skrokki 

ja svo illa skipað, að hann hlaut 

  

s 
Nú leggur skipst 

í því öllum, se 

  

hve skipið e        

    

vjel eða útbúnaði, eða er svo ofhla di d 6 ( 

að sjá þetta fyrir, og sætir þá rn | sektum, nema önnur þyngri refsing 
liggi við eftir almennum lögum. 

Vanræki 

  

     

  

   

  

   

     

  

gena eftir 31. gr. skal 

    

  

refsa kr. sektum. 

n til eru teknar hjer á itt við útgerð- 
armenn fyrir burtfö “ emir eða með 

  

öðrum glæpum eða yfi     
2 skyldur þær, sem á 

eru með ti 
hvíla samkvæmt reglum 

    

     s nm AT y 
gr. um iermmeg 

og etandi hl refsad med beirri    vað fyrir, að hann
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með atferli sínu stofnaði þeim. sem i bersynilegan lifshåska. Van- 

        ræki sendandi að í Si rila samkvæmt gremdum ákvæðum, 

skal refsa honum með þeirri í 2. lið greinarinnar. 

26 1 

pstjóri hefur orðið valdur að tjóni á mel með ónytju 

g gr. 

  

tti, ofdrykkju 

ktum, nema atferli      hirduleysi um skyldur sin skal hann sæta igelsi eða 

  

eða öðru 

ans sje svo háttað, að þyngri refsing Megi     

skyldar hann til að gera, et skip rekast á, 

100 kr. 
Vanræki skipstjóri pad, s 

varðar það fangelsi eða se ktum el 

Brot 

  

mt 224, gr. um bað, hvers     þeim, sem se        

  

forðast árekstur, varða    

Ef skipstjóri færist undan kip sitt, þá er svo er ástatt 

  

hann 15 til 500 kr. sektum. 

  

sem 39. gr. ræðir um, og hetir c 

  

   

    

    

skipst jórl orðið 
gr, oð eru 

  

(g
o 

    oOo 1 mM £ 

miklar „ eða og bå 
x 

a - nafa an 
a 3 TAma 

auk refsingar dæma æðri dóms 

    

framkvæmd dómsins að } og málið er 

tekið upp aftur, þá getur kemri tími 

en ár milli dómanna og negi honum 

fyrir heimild til að ráða 

1 tíma, sætir hann 5 til 200 kr. 

tíma, sem hann 
Ef maður kemur ekki í 

sekt varðar það, et 

  

sekt. 

var skyldi að vera Í öðru skiprúmi ettir 

  

    

    

ður strýkur úr skiprú 4 daga til 3 mánaða einföldu fangelsi. 

strjúka saman flent eða hof skal lengja fangelsis- 
J 

OD o 

    

, eftir atvikum, eða þeir látn =.
 

a
 

= =.
 

5 

    

2 “ 
på er 

  

skipshöfn eða meiri hluti hennar, eða högum var svo háttað 

Á ipið kæmist við það í háska, 
því, sem það verður mest, eða 

  

menn struku, að strokumenn hlutu að sjá bad fyrir, að sk 

t
s
 

7
 

og getur það þá varðað fai 
x runarhåssvinnu alt ad emu åri. 

si vid vatn og braud alt ad    

  

Hf str 
il S rokumaður hverfur aftur til skips að sjálfs síns vild áður skipið lætur út 

| , Svo að hún verði frá 10 til      frá þeim stað, sem hann strauk 

  

400 kr., og sje målsbætur ad 6dru ley 

Nr. bl 

90. 

). 

nóvbr.



Nr. 56. 
30. 

nóvbr. 

267. gr. 

Nú strýkur maður með kaup sitt, sem hann hefur enn eigi unnið fyrir, og skal   

honum þá hegnt sem fyrir svik, hvort sem hann hafði tekið við skipsstörfum sínum eða 
    

  

ekki, nema málavextir geri það s , að það væri ekki ásetningur hans að draga 
honum 

  

undir sig kaup það, en hann var ekki búinn að vinna fyrir 

      

    

  

   

  

Nú er maður fjar ' höfn eða er burtu lengur 

eða sólarhring lengur en honum 

af atvikum, a 
   hann a þá strokumaður. nel 

að væri i | í ekki 

  

960 En 
69. gr. 

Nú íer maður Írá skipi, og er skipið í háska statt, 
i [æ] 2 

2, lids 83. gr. eða þess, sem góður sjómaður er skyldur ti 

sektum eða einföldu fangelsi. 

ann ekki fyrirmæla 

það þá    og 

    

Ef skipverjar kreij; ast gr. og það reynist við 8 8 I 
skodunargerdina, ad eng 

alt ad 100 kr. sektum 
skipið ósjótært, varðar það 

  

   
   

    

   Nú rís farmaður upp manni, sem er í 
hlý Óni við 

kr. sektum eða 

      

   
   

r hr yr nt og brauð, ef 

      

  

   

að    

272. gr. 
á skipstjóra á skipi cða í 

sma atferli 
   

nokkur skipverji ro 

    ip verja Væri í     um ofbeldi, varðar það fangelsi 

  

   

  

   

  

     

lægi við, eða sektu etur eru, einkanlega ef skipstjóri var 
með óhæfilegu 

Nú verður skipst taður fyrir slíkum árásum, þá er þeir eru að 
skyldustörfum sínum, ei itt    ert starf, er að köllun 
þeirra lýtur, eða tálma þe kir } i 
gerðu eda ljetu ågert, 

liggur þyngri refsing ; við eftir atvikum, eða fangelsi 
2 mánaða einíö i 

  

og skal legningarvinnu alt      

    

          

  

ir skipshåfn eda no hennar samblåstur til 
það er gert til þess að þröngva skipstjóra eða bon mn manni, 

að ha 

  

“að að sjerstaklega eða láta þa
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blástur var vakinn í þeim tilgangi, að menn heftu í sameiningu með ofbeldi einhverja Nr. 56. 

þá ráðstöfun, sem skipstjóri hafði gert um skylduverk sín, eða sá maður, sem hefur stjórn en 

í stað skipstjóra, og samblástursmenn hverfa ótilkvaddir aftur til hlýðni og reglu, eða 

al því skorað var á þá, og hvorki hefur verið unnið ofbeldisverk á mönnum nje munum, 

og varðar það þá forgöngumenn eða foringja samblástursins fangelsi eða betrunarhússvinnu 

alt að í ári, og skal þá ekki refsað öðrum mönnum. 

Nú hverfa uppreistarmenn ekki þann veg aftur til hlýðni og góðrar háttsemi, 

heldur þrjóskast þeir við skipunum skipstjóra, eða þess manns, sem stjórn hefur í hans 

stað, og skulu þá forgangsmenn eða foringjar samblásturs, ef ekkert ofbeldi var framið, 

sæta langelsi, ekki minna en einföldu fangelsi um 3 mánuði, eða betrunarhússvinnu alt 

að 2 árum, og aðrir samsærismenn fangelsi. Ef samsærið varð þá, er svo stóð á, sem 

ráð er fyrir gert í 2. líð 271. gr., getur refsingin orðið vægari, og þó ekki minni fyrir 

forgangsmennina en fangelsi. 

Nú var ofbeldi framið á mönnum eða munum, og skulu þá forgangsmenn eða 

foringjar sæta hegningarvinnu alt að 6 árum, ef verknaðinum var ekki svo farið, að 

þyngri refsing varði, en aðrir samsærismenn sæti fangelsi, ekki minna en einföldu fangelsi 

um 3 mánuði eða betrunarhússvinnu alt að 2 árum. 

274. gr. 

Verdi farmadur valdur að sjóslysi með hirðuleysi sínu, óvarkárni eða vanrækslu 

á skyldustörfum sínum, sætir hann sömu refsingu sem skipstjóra var gerð í 261. gr. Verði 

stýrimanni það eða vjelarstjóra, þá má, með sömu afleiðingum og fyrir er mælt í 264. gr., 

úrskurða þá með dómi óhæfa til starfa síns og óheimila þeim þann starfa. 

275. gt. 

Ef einhver skipverja hefur góss með sjer án leyfis skipstjóra, og skipi eða farmi 

stendur háski eða áhætta af því góssi, varðar það 10 til 200 kr. sektum eða fangelsi. 

276. gr. 

Nú hefur farmaður orðið sekur um yfirsjón í skyldustörfum sínum með öðru 

móti en áður er sagt, eða raskað góðri háttsemi og reglu, og varðar hann það þá til 200 

kr. sektum. 

277. gr. 

Nå hefur farmadur ordid sekur um yfirsjån og sætt refsingu fyrir hana eftir 

107. gr. og verður mál höfðað um það á hendur honum, og skulu dómendur þá kveða 

á um sekt hans með rjettmætri hliðsjón á binni fyrri refsingu hans, og má þá færa refs- 

inguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir þá yfirsjón, eða fella refsinguna niður 

með öllu. 

278. gr. 

Åkvædi 253.—264. gr. taka og til þess manns, sem gegnir starfi skipstjóra í 

forföllum hans. 

219. gr. 

Yfirsjónir þær, sem um er rætt í 253. gr., í fyrri lid 257. gr., í 258. gr., í fyrri 

málsgrein 259. gr., í 265., 266., 269., 270., 271, 275. og 276. gr., skulu ekki sæta opinberri 

málshöfðun, nema sá krefjist, sem misboðið var, skipstjóri eða útgerðarmaður. Mál,



    Nr. 56, sem ekki 

  

Ti målsgrein 259. gr., 
9 36. og il þess, að dæmd geti nóvbr. 

agelsi við vatn ogs brauð. 

er spurður. 

  

Sektir, sem dæmdar eru á hendur mönnum eftir þessum kapítula, renna í lands- 
sektir eru ekki greiddar, sa nenn fangelsisvist eftir almennum fyrirmælum 

  

ul. 

Um hvenær lög þessi öðlast gildi og um afnám eldri lasaákvæða. 

      

min eftirfarandi lasaákvæði: 

tja menn á alþjóðakostnað 

nema síðasti partur 8. pr 

Óast 

  

, 1899 um 

fátækralög 10. nóv. 1905, 23.—-96. 

lög nr. 20, 16. nóv. 1907 um 

   sept. 

    

og Oli onnur æ01, sem UB. 

Í siglingalögunum 22. nóvbr. 1918 var 289. or. 
gildi 1. janúar 1914. 

  

þessi öðlast 

  

kttir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Sig. ER ggerz.
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um breyting á lögum um 

    Vjer Christian 
Vinda og Gauta, her 

Gjðrum kunnugt: Alþingi hefur fallist á löc þe bau með sambykki Voru 

  

3. gr. orðist þannig: 

Stjórnarráðið sef me hvaða baðlyfja 

   notkun þeirra. 

4, gr. orðist þannig: 

Fyrirskipanir um það, hver baðlyf skuli nota, 

  

skulu birtar í blaði því, sem flvtur 

stjórnarvaldaauglýsin: fyrir 1. dag júnímá 

  

aðar ár hvert.   

8 ren 
ð ST 

5. gr. orðist þannig: 

   

  

Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu hver í sínu umdæmi hlutast til um, að allir 

kaupstöðum hafi pantað næg baðlvf á sauðfje sitt, 

  

fjáreigendur 1 hreppum Svo 

snemma að böðun geti farið fram samkvæmt fyrirmælum laga þessara 

ft. gr. 

   
Þá er lög þe 

irbadanir nr 

konungs, skulu ban 

  

    
breytt sem lög um sauðfjár 

Eftir þessu eiga 

  

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1014 

    

Christian R. 
(I SJ 

Sig. Eggera. 

 



Nr. 58. 
30. 

nóvbr. 
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Lög 

um sauðfjárbaðanir. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Á ÓNjer samkvæmt 4. or. laga 30. nóvember Í914 um breyting á lögum 
um sauðfjárbaðanir nr. 46, 10. nóvember 1913, höfom látið færa viðauka há og breytingar, 
sem ákveðnar eru í fyrnefndum lögum 30. nóvember 1814 inn í meginmál laganna frá 
10. nóvember 1913 og gefum þau hjer með út sem 

Lög um sauðfjárbaðanir. 

1. gr. 

Þrifaböðun skal árlega fara fram á öllu sauðfje á landinu á tímabilinu frá 
1. nóvember til 15. janúar. 

s} n 2. gr. 
Skyldur er hver fjáreigandi að framkvæma böðun á öllu því sauðfje, sem hann 

hefir undir höndum, og hlíta eftirliti því, sem getur um í 6. gr. 

3. ør, 

Stjórnarráðið sefi með ráði dýralæknis út Íyrirskipun um það, hvaða baðlyfja 
tegundir skuli nota og jafnframt greimilegar leiðbeiningar um meðferð og notkun þeirra 

4. gr. 

Fyrirskipanir um það, hver baðlyt skuli nota, skulu birtar í blaði því, sem flytur 
stjórnarvaldaauglýsingar, fyrir 1. dag Júnímánaðar ár hvert. 

5. gr. 

Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu hver í sínu umdæmi hlutast til um, að allir 

fjáreigendur í hreppum eða kaupstöðum hafi pantað næg baðlyf á sauðfje sitt, svo 
snemma að böðun geti íarið fram samkvæmt fyrirmælum laga þessara. 

6. gr. 

Hreppsnefndir í hverjum hreppi og bæjarstjórnir í kaupstöðum skipa fyrir um, 
hvenær baða skuli mnan þess tímatalkmarks, er til er tekið í 1. gr., og hala eftirlit með, 

að allir baði. Að öðru leyti gefur stjórnarráðið út reglur til leiðbeiningar um baðanir, 
og skulu hreppsnefndir og bæjarstjórnir gæta þess, að reglunum sje fylgt. 

7. gr. 

Nú fyrirskipar stjórnarráðið baðanir á sauðfje tal útrýmingar fjárkláða á stærri 
eða minni svæðum samkvæmt 1. gr. laga nr. 40, frá 8. nóybr. 1901, og skal þá fram- 
kvæmd þessara laga frestað á því svæði, sem útrýmingarböðun fer fram, svo lengi sem 
þurfa þykir og stjórnarráðið ákveður.
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8. gr. 
Nr. 58. 

Im a < a n Á ð n 2 : sr DU. 

Brot gegn 2. og 5. gr. varda sektum, frå 10—100 kr., sem renna i sveitarsjóð, „ar 

har sem brotið er framið. Skal farið með þau mál sem almenn lögreglumál. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

sefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.)   

Sig. Eygerz. 
  

Bráðabirgðalög Nr, 59. 
30. 

um heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslands banka að "“"" 

auka seðlaupphæð þá, er bankinn samkv. á. gr. laga 10. nóvbr. 1905 

getur gefið út. 

. . . & , . 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðs Íslands um það að nauðsyn 

beri til, vegna styrjaldar þeirrar er nú geysar í Norðurálfu, að auka veltufje á Íslandi 

um stundarsakir, þá teljum Vjer það brýna nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög, sam- 

kvæmt 11. gr. stjórnarskrárinnar, er veiti ráðherra Íslands heimild til að leyfa Íslands 

banka að auka seðlaupphæð þá, sem bankinn, samkvæmt 4. gr. laga 10. nóvbr. 1905 

vm heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi, getur gefið út. 

Því bjóðum Vjer og skipum fyrir á þessa leið: 

1. gr. 

Ráðherra Íslands veitist heimild til að leyfa Íslands banka til loka september- 

mánaðar 1915 að auka seðlaupphæð þá, sem bankinn samkvæmt 4. gr. laga 10. nóvbr. 

1905 um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi getur gefið út, þó eigi um hærri 

upphæð en hálfa milljón króna í mesta lagi. 

Þessa viðbót við seðlafúlguna má þó því aðeins leyfa, að: 

Ii. að minnsta kosti helmingur forðans til tryggingar seðlaupphæð þeirri, sem úti er 

í hvert skifti og fer fram úr 214 milljón kr., sje málmforði samkvæmt 5. gr. nefndsa 

laga 10. nóvbr. 1905.



Nr. 59. 
30. 

nóvbr. 

Nr. 60. 
26. 

nóvbr. 

136 

2. bankinn við lok hvers mánaðar greiði vexti, 2 % á ári, af upphæð þeirri, er seðla- G pt 
upphæð sú, sem úti er í mánaðarlok, fer fram úr 214 milljón kr. og málmforðinn 
nægir ekki til. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 
gr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. nóvember 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Chrístian R. 
(L. 8.) 

  
Sig. Eggerz. 

Huglýsing 

um kirkjugjald í Holtastaðasókn í Húnavatnsprófastsdæmi. 

Landsstjórnin hefir samkvæmt lögum nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld, 
ákveðið "að kirkjugjald í Holtastaðasókn í Húnavatnsprófastsdæmi skuli frá fardögum 
914 að telja vera 99 aurar á hvern gjaldskyldan safnaðarmann. 

Þetta birtist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands 26, nóvember 1914. 

1 fjarveru ráðherra 

Kl. Jónsson. 

Eggert Brit mn.
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Opið brjef Nr. 6l. 
18. desbr. 

um að hans konunglega tign Haraldur, prins af Danmörku, 

sje settur ríkisstjóri. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðast til útlanda setjum Vjer ríkisstjóra 

samkvæmt 1. gr. í lögum nr. 25, 11. febrúar 1871, um tríkisstjörn, þegar svo stendur 

á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjærverandi, bróður Vorn 

elskulegan, hans konunglegu tign Harald Christian Frederik, og hefur hann ríkisstjórn 
á hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað til Vjer komum heim aftur. 

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 18. desbr. 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) NR 

Zahle. 

Konungleg auglysing Nr. 62. 
19. desbr. 

um að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Ettir að Vjer erum aftur heim komnir úr ferð Vorri til útlanda 
kunngjörum Vjer hjer með Vorum kæru og trúu þegnum, að Vjer höfum sjálfir 

í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vjer með opnu brjefi 18. desbr. 1914 samkvæmt 
1. grein í lögum nr. 25, 11. febr. 1871 höfðum falið bróður Vorum elskulegum, hans 

konunglegu tign Harald Christian Frederik að hata á hendi, sem ríkisstjóra, í 

fjærvist Vorri. 

Gefið á Amalíuborg, 19. desbr. 1914. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Zahle.




