
sþ. 550. Nefndarálit [140. mál]
um till. til þál. um skil bátagjaldeyriságóða til hlutarsjómanna.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillögu þessa, en ekki orðið sammála um afgreiðslu
hennar. Leggur meiri hl. nefndarinnar til, að tillagan verði afgreidd með rökstuddri
dagskrá, en tveir nefndarmanna (LJós og HV) vilja láta samþykkja hana.

Nefndin hefur leitað umsagnar Alþýðusambands Íslands og Landssambands
íslenzkra útvegsmanna um mál það, er tillagan fjallar um. Mælir Alþýðusambandið
með tillögunni, en L. 1. Ú. mótmælir henni með þeim rökum, að innflutningsrétt-
indi bátaútvegsins séu eign útgerðarmanna, en ekki sjómanna og fiskverð til sjó-
manna hafi þegar árið 1951 verið hækkað vegna þessara hlunninda útgerðarinnar.
t bréfi Alþýðusambands Islands til nefndarinnar eru einkum færð þau rök fyrir
samþykkt tillögunnar, að með henni yrði komið í veg fyrir "mjög mikil og víðtæk"
málaferli.

Ef ekki hefði verið gripið til þess ráðs að veita bátaútveginum sérstök gjald-
eyrisfríðindi árið 1951,hefði útgerð þessi annaðhvort stöðvazt eða orðið hefði ella
að rýra verulega hlut sjómanna. Getur meiri hl. nefndarinnar ekki fallizt á, að
þeim málum hafi verið skipað á þann veg, að ríkissjóður eigi af þeim sökum að
taka á sig mikil útgjöld vegna ágreinings milli útvegsmanna og sjómanna um
skiptingu bátagjaldeyrisréttindanna.

Á síðasta þingi var sams konar tillögu vísað frá á þeim grundvelli, að ekki
væri tímabært að taka afstöðu til málsins, þar eð það væri til meðferðar hjá dóm-
stólunum. Síðan hefur að vísu gengið dómur í hæstarétti í máli, sem höfðað var
af sjómanni í Vestmannaeyjum gegn útgerðarmanni þar til viðurkenningar á rétti
til hlutdeildar í bátagjaldeyrisfríðindum 1951.Var með þessum dómi að vísu viður-
kenndur þessi réttur, en dómsniðurstaðan var byggð á ákvæði í kjarasamningi
Sjómannafélags Vestmannaeyja, og sker dómur þessi því ekki úr um réttindi sjó-
manna almennt til andvirðis bátagjaldeyrisfríðinda þau ár, sem um ræðir í til-
lögunni.

Af bréfum A. S. 1. og L. 1. Ú. er ljóst, að málaferli verða ekki umflúin, þótt
ríkissjóður verði aðili að málinu, svo sem gert er ráð fyrir í tillögunni. Gæti svo
farið, að dómstólarnir viðurkenndu ekki þann rétt sjómanna, sem tillagan gerir
ráð fyrir, og gæti þá ríkissjóður orðið fyrir milljónaútgjöldum að ástæðulausu.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að tillagan verði afgreidd með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Þar eð fiskverð til sjómanna er ákveðið með frjálsum samningum milli þeirra

og útvegsmanna og ríkisstjórnin hefur ekki haft nein afskipti af skiptingu báta-
gjaldeyrisfríðindanna og þar sem enn fremur ekki er fenginn dómsúrskurður um
rétt sjómanna almennt til hlutdeildar í þeim, telur Alþingi ekki auðið að sam-
þykkja tillöguna og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 31. marz 1955.
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