
sþ. 643. Nefndarálit [111. mál]
um till. til þál. um innlausn á sjóveðskröfum síldveiðisjómanna.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Vill
meiri hl. láta afgreiða tillöguna í öðru formi, en minni hl. leggur til, að tillagan
verði samþykkt óbreytt.

Nefndin aflaði upplýsinga frá skuldaskilasjóði útvegsmanna, og fylgir bréf
sjóðsins sem fylgiskjal I.

Minni hl. telur mál þetta mjög aðkallandi og það svo, að ekki sé sæmandi fyrir
þingið að hætta nú störfum um margra mánaða tíma, án þess að gera jafnframt ráð-
stafanir til þess, að sjómenn, sem Alþingi hefur með lagasetningu sinni hindrað i að
knýja fram greiðslu á kaupi sínu, fái leiðrétting mála sinna. Engin stétt launamanna
í þessu landi hefur nokkru sinni verið beitt annarri eins óbilgirni og rangsleitni og
sjómenn í þessu efni. Sjómenn hafa, sumir hverjir, ekki fengið greitt að fullu kaup
sitt fyrir síðast liðin 3 ár, því að með lögum nr. 100 frá 1948, II. kafla, sem verða
að skoðast viðauki við 1. nr. 85 frá 1948, er ákveðið, að hver sá útvegsmaður, sem
sótti um aðstoð, síldarstyrktarlán eða aðra aðstoð, skyldi vera laus við aðför eða
uppboð á eignum sínum til fullnustu kröfum, er menn kynnu að eiga á hendur hon-
um, meðan á skuldaskilum stæði, en þau hafa sem kunnugt er staðið fram á þennan
dag og eiga enn að standa til 1. júlí 1951, skv. nýsamþykktum lögum. Með þessu
lagafyrirmæli voru sjómenn sviptir möguleikum til að hagnýta sér sjóveðsrétt þann,
er þeim var tryggður með lögum til að knýja fram greiðslu á kaupi sínu. En með því
að lögin um frestun aðfarar eru sett í árslok 1948 og gengu í gildi þegar, er
útvegsmenn sóttu um síldarstyrktarlán í janúar 1949, sem langflestir gerðu,
voru sjómenn, sem áttu kaupkröfu á þessa útvegsmenn frá árinu 1948 eða jafnvel
eldri, hindraðir í að knýja fram greiðslu á kaupi sínu. Athugasemd stjórnar skulda-
skilasjóðs útvegsmanna í niðurlagi bréfsins, sem prentað er hér á eftir, er því á mis-
skilningi byggð. Það er rétt fram tekið í greinargerð þingsályktunarinnar á þskj.
202,að sjómenn hafa í s. 1.3 ár verið hindraðir með lagafyrirmælum í að knýja fram
greiðslu á kaupi sínu á grundvelli sjóveðsréttarins. Enda er þessi skilningur nú
staðfestur með hæstaréttardómi, sem kveðinn var upp 20. des. s. l. og prentaður er
hér sem fylgiskjal II.

Minni hl. mælir mjög eindregið með því, að háttvirtir alþingismenn samþykki
tillögu þessa og bindi þar með endi á þá rangsleitni, að sjómenn fái ekki greitt
kaup sitt ár eftir ár, eins og átt hefur sér stað s. 1. 3 ár.

Minni hl. vill benda á, að það gegnir furðu, að samtök sjómanna og heildar-
samtök verkalýðsins í landinu skuli ekki hafa skorizt í þetta mál og stöðvað skip
þeirra útgerðarmanna, sem ekki hafa gert upp kaup við sjómenn sína frá fyrri
vertíðum. Augljóst er þó, að að því rekur nú, að þessi samtök munu láta málið
til sín taka, ef Alþingi bindur ekki nú endi á þetta ranglæti.

Alþingi, 7. febr. 1951.

Ásmundur Sigurðsson,
frsm.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal I.

SKULDASKILASJÓÐUR ÚTVEGSMANNA

Stjórn skuldaskilasjóðs útvegsmanna hefur móttekið bréf háttvirtrar fjárveit-
inganefndar Alþingis, dags. 16. þ. m., ásamt tillögu til þingsályktunar á þskj. 202.



Spurningum nefndarinnar svarar sjóðsstjórnin á þessa leið:
Svar við 1. sp.
Skýrslum um þetta hefur, að því er bezt er vitað, ekki verið safnað. Þegar skila-

nefnd hafði með höndum úthlutun á þeim kr. 1 500000.00, sem veittar voru í fjár-
lögum 1950 til aðstoðar síldarútvegsmönnum 1949, þá taldi hún ljóst, að upphæðin
mundi hvergi nærri nægja til greiðslu allra sjóveðsskulda frá sumar síldveiðum 1949,
og lýsti því ekki sérstaklega eftir þeim, en hafði þann hátt á úthlutun sinni, sem nú
skal greina:

Hjá þeim útgerðarmönnum, sem um aðstoð sóttu og til greina komu við út-
hlutun, var reiknuð út kauptrygging skipshafnar á hverju skipi, svo og aflahlutur.
Þau skip, sem aflað höfðu fyrir kauptryggingu. fengu enga aðstoð, þar sem afla-
hlutur reyndist minni en kauptrygging skipshafnar, fengu menn aðstoð, sem nam
80% af þeim mismun, að frádregnum svo nefndum sumarlánum, þ. e. lánum, sem
bankarnir höfðu veitt útgerðarfyrirtækjum í miðri sildarvertíð, gegn ábyrgð ríkis-
sjóðs.

Þessi mismunur, þ. e. kauptrygging skipshafnar að frádregnum aflahlut, reynd-
ist sumarið 1949 hjá 99 skipum, sem skýrslur skilanefndar ná til, kr. 2750 22(}.62.

Til greiðslu á þeirri upphæð fengu útgerðarfyrirtækin, eins og áður segir, aðstoð,
sem nam 80 %, þannig:

Sumarlán 1949 með ríkisábyrgð 713 571.93
Í fjárlögum 1950, úthlutað af skilanefnd 1 488 193.03

2201764.96

Þetta segir vitanlega ekkert um, hve miklar sjóveðskröfur mynduðust 1949,
enda alveg vist, eins og áður segir, að þær voru allmiklu meiri. En skilanefnd hafði
ekki nema 11h milljón kr. til umráða, og að athuguðu máli þótti réttlátast að úthluta
þeim á þann hátt, sem hér hefur verið lýst.

Að sjálfsögðu var gengið eftir því, að hinu úthlutað a fé væri einungis varið til
innlausnar sjóveðsskuldum, þar sem þær voru fyrir hendi.

Að því er snertir óinnleystar sjóveðskröfur frá sumarsíldveiðum 1950, þá er oss
ekki kunnugt, að neinn aðili hafi safnað skýrslum um þær.

Svar við 2. Sp.
því miður er ekki unnt að svara þessu að svo stöddu. Framtöl allmargra fyrir-

tækja eru svo óglögg, að ekki er unnt að flokka kröfurnar eftir þeim, og sama er að
segja um kröfulýsingarnar, auk þess sem ástæða er til að ætla, að verulegum hluta
af sjóveðskröfum sjómanna hafi ekki ennþá verið lýst. Er þetta mjög bagalegt og
tefur fyrir aðgerðum og ráðstöfunum sjóðsstjórnarinnar. og lét hún því verða eitt
af sínum fyrstu verkum að skrifa hverjum einstökum umsækjanda og ganga ríkt
eftir þvi að fá slíka sundurliðun og skilgreiningu á skuldum þeirra. Var þeim veittur
frestur til 25. þ. m. til þess að skila þessum upplýsingum. Þegar þessar skýringar
verða fyrir hendi, svo viðunandi sé, er fyrst hægt að gera viðhlítandi samanburð á
framtölum og lýstum kröfum og taka síðan saman skýrslur um einstaka kröfuflokka.
Væntanlega fást þá fullnægjandi upplýsingar um áhvílandi sjóveðskröfur frá sum-
arsildveiðunum 1949 og 1950, sbr. 1. tölulið í bréfi yðar. Slíkar upplýsingar fást þó
auðvitað aðeins varðandi þau ca. 200 skip, sem sótt hefur verið um aðstoð fyrir,
en telja má líklegt, að lítil sjóveð hvíli á öðrum skipum.

Svar við 3. sp.
Samkv. 10. gr. laganna um aðstoð til útvegsmanna (nr. 120 1950) má lán úr

skuldaskilasjóði "eigi vera hærra en sem svarar 20% af virðingarverði allra eigna
lántakanda".

OVÍst er, að slíkt lán nægi öllum til skuldaskila samkvæmt lögunum. Til þess
eru jafnvel líkur, að einstaka skip skuldi mun hærri upphæð i sjóveðshæfum
kröfum en sem nemur láni því, er unnt verður að veita því, og auk þess þarf



alltaf nokkurt fé til samninga um greiðslur annarra skulda, ef skuldaskil eiga að
geta átt sér stað. Hins vegar mun stjórn skuldaskilasjóðs því aðeins veita útgerðar-
mönnum og útgerðarfélögum aðstoð, að sýnt sé, að allar fram komnar sjóðveðs-
kröfur á hlutaðeigandi skip séu innleystar eða um þær samið. En þótt svo kunni
að fara, að sjóveðskröfur verði ekki innleystar með aðstoð skuldaskilasjóðs, halda
sjóveðskröfurnar að sjálfsögðu forgangsrétti sínum í búi viðkomandi útgerðar-
manna eða félaga.

Með fyrr nefndum lögum, nr. 120 1950 um aðstoð til útvegsmanna, er svo
fyrir mælt, að lánveitingum úr sjóðnum skuli lokið fyrir 1. júlí n. k. Sjóðsstjórnill
mun hraða störfum sínum eftir mætti, en hætt er við, að ekki reynist unnt að
ljúka skuldaskilum sumra aðstoðarbeiðenda, fyrr en i maí eða júní þ. á.

Með skírskotun til greinargerðar á þskj. 202 vill sjóðsstjórnin vekja athygli á
þVÍ, að aðför vegna sjóveðskrafna á hendur eigendum síldveiðiskipa var heimil
þangað til þeir sóttu um aðstoð, samkvæmt lögum nr. 100 29. des. 1948.

Reykjavík, 20. janúar 1951.
Virðingarfy llst,

f. h. skuldaskilasjóðs útvegsmanna.
Jón G. Maríasson. Magnús Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.

Fylgiskjal II.

Ár 1950,miðvikudaginn 20. desember, var Í Hæstarétti í málinu nr. 135/1950:

Eigendur l/v Huginn R.E. 83
gegn

Guðjóni Sigurðssyni
uppkveðinn svo hljóðandi

Dómur:
Áfrýjandi hefur skotið máli þessu til Hæstaréttar með áfrýjunarstefnu, dags.

2. nóvember þ. á., að fengnu áfrýjunarleyfi, dags. sama dag. Fyrir Hæstarétti
hefur áfrýjandi gert þær dómskröfur, að fellt verði niður sjóveðsréttarákvæði hins
áfrýjaða dóms, og að honum verði dæmdur málskostnaður úr hendi stefnda í hér-
aði og fyrir Hæstarétti eftir mati Hæstaréttar. Af hálfu stefnda er þess kraf'izt,
að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og áfrýjandi dæmdur til að greiða honum
málskostnað fyrir Hæstarétti eftir mati dómsins.

Umsókn útgerðarmanns liv Hugins til skilanefndarinnar er talin glötuð, en upp-
lýst er, að hún var dags. 7. janúar 1949 og barst skilanefndinni svo að segja sam-
tímis Í hendur. Verður að telja, að tilætlun útgerðarmannsins hafi verið sú, að verða
aðnjótandi hverrar þeirrar aðstoðar, sem lögin gáfu kost á. Með tilliti til þess
sambands, sem telja verður að sé milli laga nr. 35/1948 og II. kafla laga nr. 100/1948,
verður að líta svo á, að ákvæði 16. gr. laga nr. 100/1948 hafi komið til greina um
téða umsókn og þá m. a. frestað því að sjóveðsréttur stefnda fyrntist. Með þessari
athugasemd og með tilvísun til 243. gr. siglingalaga, nr. 56/1914, ber að staðfesta
sjóveðsréttarákvæði hins áfrýjaða dóms. Ákvæði héraðsdóms um málskostnað í
sakaukamálinu staðfestist, en áfrýjandi greiði stefnda kr. 600.00 í málskostnað í
Hæstarétti, og hefur stefndi sjóveðsrétt í l/v Huginn R. E. 83 fyrir þeirri kröfu.

Dómsorð:
Sjóveðsréttarákvæði hins áfrýjaða dóms svo og ákvæði hans um málskostnað

í sakaaukamálinu staðfestast.
Afryjandi, eigendur I/v Hugins R. E. 83, greiði stefnda, Guðjóni Sigurðssyni,

kr. 600.00 í málskostnað fyrir Hæstarétti, og nýtur stefndi sjóveðsréUar í liv Hug-
inn R. E. 83 til tryggingar þeirri kröfu.

Dóminum ber að fullnægja að viðlagðri aðför að lögum.

Rétt endurrit staðfestir, 7. janúar 1951.
Hákon Guðmundsson.


