
sþ. 594. Nefndarálit [140. mál)
um till. til þál. um skil bátagjaldeyriságóða til hlutarsjómanna.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Tillaga þessi hefur nú verið flutt á tveimur þingum. Í bæði skiptin hefur fjár-
veitinganefnd klofnað um hana og mjög á sama veg. Minn hlutinn (HV og LJós)
lagði til í fyrra, að tillagan yrði samþykkt, en meiri hlutinn, þ. e. allir stuðnings-
menn ríkisstjórnarinnar í nefndinni, vildi þá víkja henni frá afgreiðslu með svo
hljóðandi rökstuddri dagskrá: .

"Með því að ágreiningi þeim um bátagjaldeyríságóða, sem hér um ræðir,
hefur verið skotið til úrskurðar dómstólanna, en endanlegur dómur i málinu hefur
enn ekki verið upp kveðinn, telur Alþingi ekki timabært að taka mál þetta til
meðferðar og tekur fyrir næsta mál á dagskrá."

Þegar þessi rökstudda dagskrá var borin fram, var fyrir nokkru fallinn dómur
í sjó- og verzlunardómi Vestmannaeyja, þar sem sjómönnum var dæmdur réttur
til fullrar hlutdeildar í andvirði innflutningsréttindanna.

Síðan var málinu skotið til hæstaréttar, og staðfesti hann í einu og öllu dóm
þann, er upp var kveðinn í héraði.

Þannig er forsenda meiri hluta fjárveitinganefndar frá Í fyrra brostin og end-
anlegur dómur fenginn fyrir fullum rétti sjómanna til sama fiskverðs og útgerðar-
menn fá með bátagjaldeyrisfríðindunum. En samt sem áður geta fulltrúar stjórnar-
flokkanna í fjárveitinganefnd ekki að heldur fallizt á að samþykkja tillöguna og
vilja enn sem fyrr vísa henni frá afgreiðslu. Nú er að vísu ekki hægt að vefengja,
að sjómenn eigi að fá greiddan sinn hlut úr andvirði bátagjaldeyrisfríðindanna. En
meiri hlutinn vill ekki, að ríkisvaldið veiti sjómönnum neina aðstoð til að ná þess-
um rétti sínum. Innheimta þessa vangoldna hluta fiskverðsins á að áliti meiri
hlutans að vera einkamál sjómannanna.

Minni hlutinn telur ríkisstjórnina hins vegar eiga á því höfuðsök, að sjó-
mannastéttin hefur verið beitt svo freklegri rangsleitni sem raun ber vitni Í þessu
máli. Þess vegna sé sanngjarnt, að sannaðar kröfur sjómanna verði greiddar úr
ríkissjóði, sem síðan endurkrefji þær hjá viðkomandi útgerðarmanni.

Þeir, sem vilja, að sjómenn innheimti sjálfir þessar kröfur sínar, mættu vel
á það Ií!a, að það er langur tími fyrir þær fjölskyldur, sem lifa eingöngu á hand-
afla heimilisföðurins, að bíða í 3 ár eftir fullnaðargreiðslu vinnulaunanna, en sú
er biðin orðin frá 1951.Er sízt á þá bið bætandi. Innheimtan verður sífellt erfiðari,
eftir því sem lengra líður, og raunar er hún lítt framkvæmanleg á þann veg, að
hver sjómaður þurfi að leita lögfræðings og heyja síðan harða innheimtu, jafnvel
hjá sínum aðilanum fyrir hverja vertíð. Gæti í ýmsum tilfellum farið svo, að
kostnaðurinn tæki mestan hluta hins vangoldna fiskverðs. Gæti hinn tildæmdi réttur
þannig orðið sjómönnum harla lítils virði í reyndinni. Auk þess mundi þetta spilla
æskilegum friði milli útgerðarmanna og sjómanna.

Minni hluti fjárveitinganefndar fellst því á, að það sé miklu betri leið, að
sjómannafélögunum sé falið að safna kröfunum saman, hverju á sínu félagssvæði.
og greiði ríkissjóður síðan út hinn vangoldna hlut ásamt 6% vöxtum frá þeim
tíma, þegar eðlileg greiðsla hlutarins hefði átt að fara fram. Síðan endurkrefji
ríkissjóður hlutaðeigandi útgerðarmenn eða útgerðarfélög um þá upphæð, er hann
greiðir þeirra vegna. Sanngjarnt er, að sjómannafélögunum verði greidd hæfileg
þóknun fyrir aðstoð sína við að leiðrétta það tilfinnanlega ranglæti, sem sjómenn
hafa orðið að þola í þessu máli.

Minni hlutinn telur því einsætt, að tillagan eigi að hljóta samþykki Alþingis.

Alþingi, 16. april 1955.
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