
Ed. 90. Frumvarp til laga [75. mál]
til lausnar á síldveiðideilunni sumarið 1962.

(Lagt fyrir Alþingi á 83. löggjafarþingi, 1962.)

1. gr.
Óheimilt skal að hindra lögskráningu skipverja á síldveiðiskip á sumarsíld-

veiðum 1962 upp á væntanlega kjarasamninga eða hindra á nokkurn hátt afgreiðslu
síldveiðiskipanna.

2. gr.
Nú takast ekki samningar milli Landssambands Islenzkra útvegsmanna annars

vegar og stéttarfélaga sjómanna innan Alþýðusambands Íslands og Farmanna- og
fiskimannasambands íslands hins vegar um kaup og kjör skipverja í sumarsíldveið-
um 1962 fyrir 10. júlf 1962, eða sáttasemjari ríkisins lýsi því yfir fyrir þann tíma,
að áframhaldandi viðræður séu þýðingarlausar, þá skulu þau ákveðin af gerðardómi.

3. gr.
Gerðardóminn skipa formaður og fjórir meðdómendur. Hæstiréttur skipar for-

mann dómsins og tvo meðdómendur. Landssamband íslenzkra útvegsmanna skipar
einn með dómanda og Sjómannasamband Íslands, Farmanna- og fiskimannasamband
íslands og Alþýðusamband Íslands skipa sameiginlega einn meðdómanda.

Nefni deiluaðilar, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, ekki mann í dóminn
af sinni hálfu innan þess tíma, sem dómsformaður tiltekur, skal hæstiréttur nefna
í dóminn í þeirra stað.

4. gr.
Dómsformaður kveður dóminn saman og annast um, að störfum hans sé hraðað

svo sem verða má. Skyldir eru deiluaðilar að láta dóminum í té skýrslur og upp-
lýsingar, sem dómurinn kann að æskja og aðilar geta í té látið.

Ráðningarkjör þau, sem dómurinn úrskurðar að gilda skuli milli deiluaðila,
skulu vera bindandi fyrir aðila sumarið 1962 á sama hátt og þau hefðu verið ákveðin
með samningi þeirra á milli. Kjörin skulu einnig vera bindandi fyrir þau útgerðarfyrir-
tæki og útgerðarmenn, sem ekki eru félagar í Landssambandi íslenzkra útvegsmana.

5. gr.
Allur gerðardómskostnaður greiðist úr ríkissjóði.

6. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við

samkvæmt öðrum lögum.
7. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár-
innar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir.



Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐALÖG

til lausnar á síld veið ideiI unni sumarið 1962.

FORSETI ISLANDS

gJörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér, að þrátt fyrir margra
vikna samningsumleitanir milli Landssambands íslenzkra útvegsmanna
annars vegar og stéttarfélaga sjómanna innan Alþýðusambands íslands og
Farmanna- og fiskimannasambands Islands hins vegar, um kaup og kjör
sjómanna á síldveiðum á þessu sumri, hafi samningar ekki tekizt. Þetta
muni hafa í för með sér stöðvun flestallra síldveiðiskipa og mundi valda
óbætanlegu tj óni.

Það beri því brýna nauðsyn til að koma Í veg fyrir slíka stöðvun síld-
veiðiskipanna án tafar og gefa út bráðabirgðalög, sem geri veiðiskipunum
mögulegt að hefja veiðar nú þegar, og að kjör síldveiðisjómanna verði
ákveðin síðar.

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar-
skrárinnar, á þessa leið:

1. gr.
Óheimilt skal að hindra lögskráningu skipverja á síldveiðiskip á sumarsíld-

veiðum 1962 upp á væntanlega kjarasamninga eða hindra á nokkurn hátt afgreiðslu
síldveiðiskipanna.

2. gr.
Nú takast ekki samningar milli Landssambands íslenzkra útvegsmanna annars

vegar og stéttarfélaga sjómanna innan Alþýðusambands Íslands og Farmanna- og
fiskimannasambands íslands hins vegar um kaup og kjör skipverja í sumarsíldveið-
um 1962 fyrir 10. júlí 1962, eða sáttasemjari ríkisins lýsi því yfir fyrir þann tíma,
að áframhaldandi viðræður séu þýðingarlausar, þá skulu þau ákveðin af gerðardómi.

3. gr.
Gerðardóminn skipa formaður og fjórir meðdómendur. Hæstiréttur skipar for-

mann dómsíns og tvo meðdómendur. Landssamband íslenzkra útvegsmanna skipar
einn meðdómanda og Sjómannasamband Íslands, Farmanna- og fiskimannasamband
Íslands og Alþýðusamband Íslands skipa sameiginlega einn meðdómanda.

Nefni deiluaðilar, sem um getur Í 1. mgr. þessarar greinar,' ekki mann í dóminn
af sinni hálfu innan þess Uma, sem dómsformaður tiltekur, skal hæstiréttur nefna
í dóminn i þeirra stað. .

4. gr.
Dómsformaður kveður dóminn saman og annast um, að störfum hans sé hraðað

svo sem verða má. Skyldir eru deiluaðilar að láta dóminum í té skýrslur og upp-
lýsingar, sem dómurinn kann að æskja og aðilar geta i té látið.

Ráðningarkjör þau, sem dómurinn úrskurðar að gilda· skuli milli deiluaðila,
skulu vera bindandi fyrir aðila sumarið 1962 á sama hátt og þau 'hefðu verið ákveðin
með samningi þeirra á milli. Kjörin skulu einnig vera bindandi fyrir þau útgerðarfyrir-
tæki og útgerðarmenn, sem ekki eru félagar Í Landssambandi íslenzkra útvegsmana.

5. gr.
Allur gerðardómskostnaður greiðist Úr ríkissjóði.

6. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við

samkvæmt öðrum lögum.
7. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört að Bessastöðum, 24. júní 1962.

Ásgeir Ásgeirsson.
Emil Jónsson.


