
Nd. 565. Nefndarálit [66. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á nokkrum fundum og fékk um það umsagnir frá
Landhelgisgæzlunni og saksóknara ríkisins. Telur Landhelgísgæzlan það ekki á sín-
um vegum að fjalla um þau atriði, sem fram koma í frumvarpinu, þar sem þau
snúa að fullnustu landhelgismála. Saksóknari fjallar hins vegar Í sínu svari um
efnisatriði frumvarpsins, og er bréf hans prentað sem fylgiskjal með þessu nefnd-
aráliti.

Efnisatriði frv. eru þrjú, eins og fram er tekið í greinargerð með frv.
1 fyrsta lagi er lagt til, að sektir fyrir landhelgisbrot verði hækkaðar verulega.
Í öðru lagi er lagt til, að bannað verði að láta af hendi eða selja upptæk

veiðarfæri þeirra, sem sekir hafa gerzt um botnvörpuveiðar í landhelgi, fyrr en í
fyrsta lagi einum mánuði eftir að sektardómur hefur verið kveðinn upp.

Í þriðja lagi er lagt til, að sett verði ótvíræð ákvæði í lögin um það, að náist
ekki í sekan skipstjóra á veiðiskipi, sem tekið hefur verið að ólöglegum veiðum,
sé heimilt að dæma útgerðarfyrirtæki skipsins og gera það á allan hátt ábyrgt fyrir
landhelgisbrotinu.

Það er sameiginlegt álit nefndarinnar, að 1. nr. 5 frá 18. maí 1920, um bann
gegn botnvörpuveiðum, þurfi Í heild endurskoðunar við. Enn fremur telur nefndin,
að við þá endurskoðun þurfi að taka tillit til þeirra atriða, sem frv. fjallar um,
þótt ágreiningur sé hins vegar innan nefndarinnar um einstakar breytingartill., sem
frv. hefur inni að halda.

Með hliðsjón af þessu leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar
til nánari athugunar í sambandi við heildarendurskoðun laganna, og leggur nefndin
áherzlu á, að málið verði lagt fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Alþingi, 29. apríl 1965.
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Fylgiskjal.

SAKSÓKNARIRÍKISINS
Reykjavik, 26. marz 1965.

Með bréfi, dagsettu 23. þ. m., hefur háttvirt sjávarútvegsnefnd neðri deildar
Alþingis sent mér til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 5 18.
maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum.

Látlaus ásókn veiðiþjófa í fiskveiðilandhelgina virðist bera þess vott, að þau
viðurlög, sem nú er beitt við fiskveiðibrotum, séu eigi til nægílegs varnaðar og að
þess vegna sé eðlilegt að gera þau strangari. Ganga tvær fyrrgreindu breytingarnar,
svo sem þær eru taldar í greinargerð frumvarpsins, í þessa átt, en hvort þær breyt-
ingar séu alls kostar heppilegar, eins og þær eru orðaðar í frumvarpinu, er málefni,
sem þarfnast gaumgæfilegrar athugunar.

Í fyrsta lagi álít ég, að of mikið stökk sé í lágmarkssektarfjárhæð, þegar stærð
skipanna fer yfir 200 rúmlestir brúttó.
Í öðru lagi sé vafasamt, hvort nægileg ástæða sé til að hækka sektarviðurlögin

svo mjög frá því, sem nú er, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.
Í þriðja lagi, hvort eigi teljist eðlilegt og nauðsynlegt frá friðunarsjónarmiði

og til samræmis við stærri skipin að hækka sektirnar að því er varðar skip upp
að 200 rúmlestum brúttó.

Í fjórða lagi tel ég fyrst og fremst vafamál, hvort heppilegt sé ákvæðið um
veiðarfæri í niðurlagssetningu 1. mgr. 1. gr. 'frumvarpsins, og eru þá einkum höfð
í huga þau tilvik, að sakfellt sé í héraði, en sýknað í Hæstarétti. Ef löggjafanum
þætti samt rétt að taka upp þessa reglu - efnislega, þyrfti að athuga orðun hennar
mjög nákvæmlega, til þess að tillit væri tekið til allra hugsanlegra málsatvika.

Nýmælið í síðustu málsgrein 1. gr. frumvarpsins getur orðið til þess, ef að lög-
um verður, að leysa vanda í undantekningartilvikum, en til bóta mundi það vera
að bæta við málsgreinina ákvæði um, að nægilegt væri að birta útgerðarfélagi skips-
ins ákæru og stefnu um borð í skipinu, og enn fremur, að í þessum tilvikum yrði
vararefsingu eigi beitt.

Virðingarfyllst,

Valdimar Stefánsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.


