
Ed. 95. Frumvarp

til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum  og um eftirlit m eð loftskeyta- 
notkun íslenskra veiðiskipa.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason, Erlingur Friðjónsson.

1. gr.

Öll botnvörpuskip sknln hafa fullkomin loftskeytatæki. Nú hefir botn- 
vörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett í skipið eigi siðar en í árslok 1929.

2. gr.

Landsstjórninni skal heimilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir 
með þvi, að loftskeyti sjen ekki notuð til stuðnings ólöglegum veiðnm i land- 
helgi á nokkurn hátt.

3. gr.

Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfjelags á íslandi, sem hefir skip 
með loftskeytatækjnm við veiðar hjer við land, skal skyldur að láta dómsmála- 
ráðuneytinn i tje lykil að hverju þvi dulmáli, sem notað kann að vera i skeyta- 
sendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa bjer við land, eða milli islenskra 
veiðiskipa innbyrðis. Pað telst dulmál samkvæmt lögnm þessum, ef notað er í 
skeyti venjnlegt mál i óvenjulegri merkingu.

4. gr.

Hver loftskeytastöð á lslandi og hvert islenskt veiðiskip, sem hefir loft- 
skeytatæki, sknln hafa sjerstök eyðnblöð frá dómsmálaráðnneytinn nndir frnmrit 
allra skeyta til eða frá islenskum veiðiskipum. Hver sá, sem skeyti sendir til 
veiðiskips eða frá þvf, skal nndirrita á hverju slfku skeyti drengskaparvottorð nm 
það, að ekkert i efni skeytisins sje ætlað til að stnðla að landhelgibrotum, forða 
söknnant við töku eða gefa veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.



Á islenskam loftskeytastöðvam og hverja íslensku veiðiskipi með loft- 
skeytatækjum skal rita i sjerstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með ná- 
kvæmri stnnd og dagsetninga og i tölaröð, svo sem ger verður ákveðið i reglu- 
gerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmönnum við loft- 
skeytastöðvar i Ikndi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir þvi 
sem frekast er fært, óll loftskeytaskifti m illi veiðiskipa innbyrðis og skeytaskifti 
þeirra við land. Skulu loftskeytastöðvar, varðskipin og innlend veiðiskip i byrj- 
un hvers mánaðar senda dómsmálaráðuneytinu frumrit allra þeirra loftskeyta, 
sem milli lands og skipa hafa farið á siðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á milli, er náðst hafa. 1 lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda 
dómsmálaráðuneytinu bækur þær, sem skeytin eru rituð i fyrir það ár. Skulu 
bækur þessar siðan lagðar fyrir sjávarútvegsnefndir Alþingis.

s 5. gr.

Nú verður útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsmuna hefir að 
gæta við útgerð skipsins, sannur að sök um brot á 4. gr., eða útgerðarstjóri um 
brot á 3. gr., og varðar það þá 8—30 þúsund króna sekt, og ábyrgist útgerð 
skipsins greiðsluna, en auk þess skal skipstjóri, sem sannur verður að þvi að
hafa notað loftskeyti til að fremja, dylja eða aðstoða við landhelgibrot, i
fyrsta sinn missa rjett til skipstjórnar i 2 ár. Brjóti hann aftur, missir hann 
skipstjórnarrjettindi fyrir fult og alt.

Verði einhver annar en þeir, sem nefndir eru i 1. málsgrein., brotlegur
gegn 4. gr., sætihann sektum frá 1000— 12000 kr.

6. gr.

Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri hjer á landi eða skip- 
stjórnarmaður á veiðiskipi hafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að fremja land- 
helgibrot eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið, eða sá, sem sekur er 
um slfkt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, skal þá dómsmálaráðuneytinu 
heimilt að svifta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máli, rjetti 
til að senda loftskeyti, nema undir eftirliti dómsmálaráðuneytisins, sem ræður 
órðalagi og formi slíkra skeyta. Samskonar eftirliti skulu þeir háðir, er sekthefir 
fallið á eftir 5. gr. Sjávarútvegsnefndir Alþingis gera tillögur um, hve lengi sliku 
eftirliti skuli haldið áfram gagnvart aðilja hverjum.

7. gr.

Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt I 
neyð eða þegar um björgunarskeyti er að ræða.

8. gr.

Að öðru leyti en þvf, sem hjer er tekið fram, skal farið með mál út af 
brotum gegn lögum þessum eins og opinber lögreglumál.

9. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.



G r e i n a r g e r ð .

Frnmvarp þetta er flntt eftir tilmælnm dómsmálaráðherra. Fylgdi þvi 
eftirfarandi greinargerð:

»F rv . um sama efni var að tilhlutun stjórnarinnar borið fram á siðasta 
þingi, en varð ekki útrætt i það sinn. En nmræður þær, er þá urðu um málið, 
gerðu innihald þess kunnugt öllum landsmönnum.

Það er sannað með framburði skilrikra manna á Alþingi og utan þings, 
að sumir islensku togararnir ern hættulegir landhelgibrjótar og að þeir leiða 
heila hópa af erlendum skipum i landhelgina með sjer. Pað er ennfremur kunn- 
ugt, að þessi landhelgibrot íslendinga varpa skugga á löggæslu og jafnvel dóm- 
stóla landsins í augum erleudra manna, og eru þvi sannarleg þjóðarsmán og 
hættuleg sjálfstæði landsins.

En þessum landhelgibrotum er beinlinis stjórnað úr landi, eins og einn 
hinn merkasti útgerðarmaður, sem nú lifir hjer á landi, hefir beinlinis lýst á 
sjálfu Alþíngi. Útgerðarstjórar eða þjónar þeirra senda skipunum skeyti um 
hreyfingar varðskipanna, eftir þvi sem til vitnast, svo sem þegar þau koma i 
höfn, og þá um leið eru fleiri eða færri togarar komnir í landhelgina.

Loftskeytin eru skipunum nauðsynleg, bæði vegna almennrar viðskifta- 
starfsemi og til að minka slysahættu fyrir skipverja. Fess vegna verður að krefj- 
ast þess, að hver islenskur togari hafi loftskeyti, en jafnframt að svo sje um búið, 
að loftskeytin verði ekki notuð til að halda uppi landhelgiveiðum togara, til 
ómetanlegs skaða og minkunar fyrir þjóðina.

Næsta vor má vænta þess, að þjóðin eigi tvö nýtisku-strandgæsluskip. 
Rekstur þeirra hlýtur að verða þung byrði fyrir rikissjóð, er ríkið leggur á sig 
þennan mikla kostnað til að verja landhelgina og tryggja þannig framtíðar- 
skilyrði sjávarútvegs á íslandi. Það væri fráleitur afkáraskapur, ef hið sama 
þing, sem hefir látið byggja tvö dýr skip til strandgæslunnar og veitir Qe sem 
nemur hundruðum þúsunda til árlegs rekstrar þeirra, væri svo þróttlaust, að það 
treystist ekki tii að stöðva hina giæpsamlegu notkun loftskeyta hjer við land 
móti strandgæslunni, aðeins af þvi að einhverjir af lögbrjótunum hafa aðstöðu til 
að beita ofurkappi i þessu máli i stjórnmálalifi laudsinsa.


