
Nd. 331. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. það, er hér um ræðir, og álitur inin, að þær 
breytingar, sem þar er farið fram á, verði að gerast i sambandi við þá almennu 
endurskoðun nefndra laga, sem nauðsynlegt er, að fram fari innan skamms.

Nefndin liafði borið málið undir lögmanninn í Reykjavik, og fvlgir álit hans 
hér með.

Samkvæmt ofanrituðu ákvað nefndin að leggja til, að málinu vrði visað til 
rikisstjórnarinnar. •

Alþingi, 28. marz 1933. .

Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Bjarni Asgeirsson.
form. fundaskr,, frsm.

Ólafur Thors.



Fylgiskjal.

LÖGMAÐURIXN í REYKJAVÍK

Revkjavík, 28. marz 1933.
Með bréfi dags. 20. þ. m. hefir háttvirt sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis 

heiðzt umsagnar minnar um frumvarp til laga á þingskjali nr. 145, um breyt- 
ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914, og upplýsinga um, hvaða 
venju fylgt liafi verið undanfarið í þeim efnum, sem 1. gr. frv. ræðir um.

Út af þessu skal ég virðingarfyllst leyfa mér að geta þessa: Samkvæmt al- 
þjóðasamþvkkt, sem gerð var í Bruxelles fyrir 7 árum síðan um samræming 
siglingalaga, hafa nú flestar þjóðir —  og þar á meðal Norðurlandaþjóðirnar •— 
endurskoðað siglingalög sín, þótt hin endurskoðuðu lög muni ekki alstaðar vera 
komin til framkvæmda enn. Það rekur því ólijákvæmilega að því, að vér verð- 
um einnig að færa siglingalög vor í samræmi við annara þjóða, og mundi rétt- 
ast að taka ákvæði þau, sem frv. hefir að geyma, til athugunar i sambandi við 
nefnda heildarendurskoðun. Hversu liún verður að vera víðtæk, hefi ég ekki 
kynnt mér, en því atriði mun prófessorinn í sjórétti við háskólann, Ólafur Lár- 
usson, vera kunnugastur.

Ef vér leiðum í lög sérákvæði, sem rýra veðgildi skipa fyrir samningsveð 
eins og þau, er 1. gr. frv. geymir, ættu þau aðeins að taka til skipa, sem stöðugt 
eru liér við land, en ekki þeiri*a, sem fara á milli landa. En venja’ hefir engin 
getað myndazt um þau atriði, sem 1. gr. frv. ræðir um.

Fskj. endursendist.
Björn Þórðarson.

Sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis.


