
STd. 506. Nefndarállt

um frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loft- 
skeytauotkuu íslenskra veiðiskipa.

Frá  meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndin leggur til, að frv. þetta verði samþykt með breytingum þeim, sem 

á eftir fara við 4., 5. og 6. gr.



Hefir að vísu komið fram í nefndinni skoðanam unur um það, hvort á- 
kvæði 6. gr. um aðhald við grunaða útgerðarmenn eða skipstjórnarmenn um 
misnotkuu 'oftskeyta mætti að ósekju beita eftir ákvæðum greinarinnar, en meiri 
hluti nefndarinnar litur svo á, að ástæðulaust sje að óttast misbeitingu þess að- 
halds, þar sem það á hverjum tima hljóti að velta á áliti sjerfróðra m anna, og 
sjávarútvegsnefndum Alþingis verði ætið opin leið að rannsókn allra skjala, sem 
snerta slík mál.

BR EYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 4. gr.

a) Fyrsti málsliður verði sjerstök málsgrein og orðist þannig :
Hver landssimastöð á íslandi og hvert islenskt veiðiskip með loft- 

skeytatækjum skulu hafa sjerstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu 
undir frumrit allra skeyta til eða frá íslenskum veiðiskipum.

b) Fyrir nskulu loftskeytastöðvar . . . .  skeyta skipa á milli, er náðst hafa& 
k o m i : Skulu stóðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip i byrjun hvers 
m ánaðar senda landssímastjóranum frumrit allra þeirra loftskeyta, sem 
milli lands og skipa hafa farið á siðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra 
skeyta skipa á milli, er náðst hafa, en hann sendir þau dómsmálaráðu- 
neytinu að lokinni skoðun.

c) Síðasti málsliður greinarinnar verði sjerstök málsgrein og orðist svo:
Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftir- 

litið með loftskeytanotkun Veiðiskipanna, skal skylt að láta sjávarútvegs- 
nefndum Alþingis i tje til rannsóknar.

2. Við 5. gr.
a) Fyrir asannur að sök . . . .  króna sekte i fyrri málsgr. komi: sannur að 

sök um brot gegn 2. eða 3. málsgr. 4. gr„ eða útgerðarstjóri um brot 
gegn 3. gr., og varðar það 3 —15 þús. króna sekt.

b) Önnur málsgr. orðist svo:
Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr„ eða verði að öðru leyti einhver 

brotlegur gegn 4. gr„ annar eu þeir, sem uefndtr eru i 1. málsgr., sæti 
hann sektum frá 500—10000 kr.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri bjer á landi eða 

skipstjórnarmaður á veiðiskipi hafi notað loftskeyti í þeim tilgangi að 
fremja landhelgibrot, eða stuðla að því, að það gæti orðið framið eða sá, sem 
seknr er um slíkt brot, geti sloppið undan lagaaðfórum, og skal þá dóms- 
málaráðuneytinu heimilt að svitta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er 
hlut eiga að máli, rjetti til loftskeytaskifta milli lands og veiðiskipa, nema 
undir eftirliti dómsmálaráðuneytisins eða lógreglustjóra, sem eftirlit hefir 
verið falið, og ráða þessir aðiljar þá orðalagi og formi slíkra skeyta. Sams- 
konar eftirliti skulu þeir háðir, er sekt hefir fallið á eftir 5. gr.

Alþingi, 6. mai 1929.
Sveinn Ólafsson. Signrjón Á. Ólafsson, Magnús Torfason. 

form., frsm. fundaskrifari.


