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um frumvarp til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botuvörpuskipum.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Jeg undirritaður hefi eigi getað orðið samferða meðnefndarmönnum mín- 
um um meðferð frumvarpsins. Hygg jeg ekkert óhapp geti af lögleiðingu þess 
stafað, en miklu fremur sátt og samlyndi milli útgerðarmanna og háseta.

Ut af fyrir sig getur það ekki mælt á móti frv., þótt víðar kunni að vera 
þörf á likri lagasetningu eða þótt siðar kunni að verða nauðsynlegt að skipa 
vinnubrögðum almennar með lögum. Ekki er það heldur næg ástæða til að hafna 
frv., þótt oftast megi ná tilgangi þess með samningum. Ákvæðin eru þeirra vegna, 
sem ekki hafa tök á því.

Aðalspurningin i þessu máti verður ekki um þörfina á löghelguðum hvíld- 
artíma. Um hana má að visu deila, en alment verður að líta svo á, að þörfin á 
hvíld sje jafnbrýn og þörfin á viðurværi. En auk þess er hjer að ræða um 
margítrekaða ósk sjómanna um lögákveðna hvíld, og bendir hún til þess, að hjer 
sje aðkallandi þörf, því að sá veit þó jafnan best hvar skórinn kreppir, sem ber 
hann á fæti. Ymsir aldraðir og heilsulinir sjómenn kenna kappvökum við togara- 
veiði um heilsubrest sinn, og óneitanlega eru kappvökur einhver allra versta só- 
un á mannlegum lífsþrótti.

Siglingalögin ákveða einhliða um vald og rjettindi skipstjóra, þegar skip 
er i förum, og tryggja þau hásetum enga ákveðna hvíld eða undanþágu frá því, 
sem skipstjóri kann að bjóða i þarfir skips og ferðar. Petta er eðlilegt meðan 
skip er á ferð, eða við nauðsynjaverk í þarfir skips, því til bjargar eða öryggis, 
en þennan fortakslausa skipunarrjett skipstjóra má eðlilega misbrúka og færa 
hann yfir á svið annara starfa, svo sem veiðiskaparins, og er eðlilegt, að þeir 
kvarti, sem fyrir því verða, einkum ef aðstaða þeirra til samninga meinar þeiin 
að tryggja sjer samningslega nauðsynlega hvíld.



Hjúalög og vinnulöggjöf hvarvetna lýtur að því, meira eða minna, að 
tryggja rjett þess — hvort heldur vinnnþiggjanda eða veitanda — sem eigi getur 
samningslega trygt bann. Að þessu stefnir frv., og er það því í samræmi við eldri 
lög, t. d. hjúalögin, sem meðal annars skylda húsbónda til að veita bjúi nægi- 
lega hvíld og aðhlynningu og bjóða varnað á að skipa hjúum hættuleg verk.

Frumvarp þetta þarf eigi að loka leiðum til samninga milli skipstjóra og 
háseta um auknar vökur eða verk, þegar þörf krefur, nje heldur á það að stofna 
hagsmunum útgerðarmanna i hættu. Lágmark hvildartímans verður að vera sett, 
þar sem óhjákvæmileg nauðsyn heimtar, ef starfsþoli og heilsu manna á eigi að 
vera misboðið.

Þegar vel veiðist og bagsmunir háseta eru tengdir við hagnýtingu fengs- 
ins, verður að gera ráð fyrir því, að þeir liggi ekki á liði sinu eða neiti skip- 
stjóra um nauðsynlega vinnu, jafnvel ekki á sjálfum hvíldartímanum. Hins 
vegar varna ákvæði frv. þvi, að heimtaðar verði með sjálfskyldu af þróttlitlum 
vinnuþiggjendum þær vökur og erfiði, sem heilsu þeirra stafar hætta af.

Mjer þykir meiri von til þess, að ákvæði frumvarpsins nm lögtrygðan 
hvíldartíma skapi þá mennilegu hugsun hjá hásetunum, að rækja skyldustörfin 
vel, en að þau skapi mótþróa og tómlæti, og byggist sú skoðun á þvi, að rjett- 
læti skapi rjettlætishugsun hjá þeim, sem þess fá að njóta. Hitt er aftur. senni- 
legt, að alger daufheyrsla við kröfum háseta nm rjettingu mála þeirra i þessu 
efni geti leitt til frekari ágreinings, eða jafnvel óbilgirni af hendi þeirra, sem 
álíta sig bera skarðan hlut frá borði.

Jeg tel þvi rjett að leita hjer miðlunar, og ræð háttvirtri deild tii að sam- 
þykkja frv. með svo feldum

BREYTINGUM. .

a. 1. gr. orðist svo:

Skylt er eigendum og útgerðarmönnum íslenskra botnvörpuskipa að 
veita hásetum sínum að minsta kosti 6 stunda hvíldartima á sólarhring 
hverjum, þegar skip er að veiðum, nema annan veg sje um samið.

b. 4. gr. falli bnrt.

Alþingi, 13. ágúst 1919.

Sveinn Ólafsson.


