
sþ. 103. Nefndarálit [20. mál]
um till. til þál. um fullgildingu samnings milli Íslands og Bandaríkjanna til að auðvelda
framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna.

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Aronska í umbúðum.
Talsvert hugmyndaflug þarf til að ráða í hvaða mál býr að baki þingsályktunartillögu

ríkisstjórnarinnar um fullgildingu samnings milli Íslands og Bandaríkjanna til að auðvelda
framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna. Ekki verður gátan auðleystari þegar rýnt er í upphaf
samnings sem er fylgiskjal I með tillögunni. Þar segir m.a. í inngangi: "Ríkisstjórnir
lýðveldisins Íslands og Bandaríkja Ameríku ... taka mið af mikilvægi varnarsamningsins
fyrir samskipti Íslands og Bandaríkjanna, svo og einstæðu gildi hans fyrir Norður-
Atlantshafsbandalagið. "

ÞÓ rofar til nokkru síðar í textanum því að ríkisstjórnirnar "viðurkenna að sanngjörn
þátttaka skipa beggja landanna í vöruflutningum vegna varnarsamningsins muni treysta
samskipti aðilanna og bæta samvinnu á nauðsynlegum sviðum varnarmála."

Síðan dregur að kjarna máls sem er að samningsbinda það sem hérlendis hefur fengið
heitið aronska, í þessu tilviki að því er varðar hergagna- og vöruflutninga á sjó fyrir
bandaríska setuliðið á Íslandi.

Gamalkunn helmingaskipti.
Talsmenn samningsins, þar á meðal utanríkisráðherra, hafa reynt að sveipa mál þetta

hugsjónum um "frjálsar siglingar", "samkeppni" og "eðlileg viðskipti". En þegar komið er
að kjarna þessa samnings og meðfylgjandi samkomulags liggur fyrir niðurnjörvuð kvóta-
skipting sem er þannig orðuð í 1. gr. samningsins:

"Þessum markmiðum verði náð með því að Bandaríkin og Ísland komi sér saman um
hlutfallsskiptingu farms, sem flytja skal sjóleiðis vegna varnarsamningsins, milli skipa, sem
gerð eru út af íslenskum skipafélögum, og bandarískra skipa á grundvelli slíkrar sam-
keppni."

Þessi niðurstaða, kvótaskipting flutninganna í hlutfallinu 65% :35%, er mjög í ætt við
alkunn helmingaskipti sem hér hafa lengi verið tíðkuð í framkvæmdum fyrir herliðið á
Keflavíkurflugvelli undir verndarvæng núverandi stjórnarflokka.

Það er líka mjög í ætt við skilning forustumanna í Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki á
viðskiptafrelsi að samkvæmt 1. gr. "samkomulagsins" (fskj. II) er íslenskum og bandarískum
stjórnvöldum ætlað að vera með nefið niðri í mati á tilboðum hverju sinni. Þar má lesa:
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"Ef áður nefnt næstlægsta tilboð er frá íslensku skipafélagi og bandarísk stjórnvöld, sem
annast samningagerð, telja tilboðið ósanngjarnt skulu aðilar að samkomulagi þessu ráðgast
um hvað sé sanngjarnt farmgjald fyrir flutningana. "

Allt verður það ráðslag væntanlega undir formerkjunum "að auðvelda framkvæmd
varnarsamstarfs ríkjanna".

Það flutningamagn, sem gæti verið til skiptanna miðað við tölur síðustu ára, er
samkvæmt upplýsingum utanríkisráðuneytisins nálægt 12 þúsund tonnum. Flutningskostn-
aður á tonn sjóleiðina milli Íslands og Bandaríkjanna hefur að undanförnu numið um 800-
850 bandaríkjadölum, þannig að hér hanga á spýtunni um 10 millj. bandaríkjadala eða
u.þ.b. 400 milljónir íslenskra króna ef tölur um magn og verð eru nærri lagi.

Rainbow-skipafélagið með sitt á þurru.
Í fréttatilkynningu Rainbow-skipafélagsins frá 30. sept. s.l. kemur m.a. fram það mat

að þótt hergagnaflutningum sé beint til íslenskra skipafélaga andstætt lögunum frá 1904
muni þátttaka skipa undir bandarískum fána, svo og tekjur og störf, haldast að fullu eins og
þegar lögin voru í gildi. Einnig er tekið fram í fréttatilkynningu Rainbow að bandarísk og
íslensk stjórnvöld muni ganga fram af góðum vilja til að ryðja úr vegi öllum hindrunum sem
gætu staðið í vegi fyrir aðild bandarískra skipa í almennum vöruflutningum á sjó til og frá
Íslandi.

Þessar yfirlýsingat benda til þess að Rainbow-skipafélagið hyggist nota þennan samning
til að styrkja stöðu sína í samkeppni við íslensk skipafélög um almenna vöruflutninga og hafi
fengið vilyrði frá bandarískum stjórnvöldum um að félaginu yrði bættur sá spónn sem það
kann að missa úr aski sínum í hernaðarflutningunum.

Flyst uppskipun til Reykjavíkur?
Í umræðum um mál þetta hefur verið um það spurt hvort fyrirliggjandi samningur gæti

haft það í för með sér að uppskipun flytti st að verulegu leyti frá Njarðvíkurhöfn til
Reykjavíkur. Ljóst er af svörum utanríkisráðherra að engar tryggingar liggja fyrir um það
efni en ráðherrann segir íslensk stjórnvöld hafa lagt áherslu á að engin breyting verði á
framkvæmd uppskipunar frá því sem verið hefur síðustu ár.

Lögum vikið til hliðar með þingsályktun.
4. gr. samningsins hljóðar svo:
"Ákvæði samnings þessa og sérhvers samkomulags um framkvæmd hans, sem gert er

samkvæmt 1. gr., skulu ganga fyrir ákvæðum hvers kyns eldri ósamrýmanlegra laga eða
reglugerða lýðveldisins Íslands eða Bandaríkja Ameríku."

Staðhæft er í athugasemdum með tillögunni: "Er hér átt við bandarísk lög frá 1904,
"Cargo Preference Act", en á Íslandi er ekki um að ræða ósamrýmanleg lög."

Hafa ber í huga ummæli sem höfð voru eftir Matthíasi Á. Mathiesen utanríkisráðherra
strax að gerðum þessum samningi, að ekki væri þörf á að leggja samninginn fyrir Alþingi og
endurtók hann þá skoðun sína í umræðum á Alþingi 14. október 1986.

Þessum sjónarmiðum mótmælti undirritaður strax, m.a. við sömu umræðu. Hér skal
ítrekað að óhæfa væri að leita ekki staðfestingar Alþingis á gjörningi sem þessum þar sem
m.a. er kveðið á um að samningurinn gangi fyrir "ákvæðum hvers kyns eldri ósamrýman-
legra laga eða reglugerða lýðveldisins Íslands ... " Er mikil spurning, hvort ekki ber að veita
samningi með slíku ákvæði formlegt lagagildi en láta ekki sitja við þingsályktun.

Utanríkisráðherra ber fyrir sig umsögn Baldurs Möllers, fyrrv. ráðuneytisstjóra, undir
heitinu "Hvenær er skyldu gt að leggja milliríkjasamninga fyrir Alþingi," dags. 25. sept.
1986. Höfundur vitnar þar m.a. í 21. gr. stjórnarskrárinnar þar sem segir: "Forseti
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lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. ÞÓ getur hann enga slíka samninga gert ef þeir
hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á
stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til." (Lbr. HG.)

Í umsögn sinni segir Baldur Möller m.a.:
"Meira tvímælis getur orkað um til hverra atriða háir fyrirvarinn um að samþykki

Alþingis þurfi til ef samningur horfir "til breytinga á stjórnarlögum [les: stjórnarhögum]
ríkisins". Fræðimenn telja að hér sé frekast haft í huga að samningur valdi því að breyta þurfi
gildandi lögum, jafnvel mikilvægum lagaatriðum, til þess að efnisatriðum samnings yrði
fullnægt. Væri því að þeirra dómi öruggast fyrir handhafa framkvæmdavalds að leggja til
grundvallar þann skilning, að leggja beri fyrir Alþingi alla samninga er valdi því að lögum
þurfi að breyta vegna efnis þeirra. Það sýnist ljóst að samningur þessi breytir ekki
"stjórnarlögum [les: stjórnarhögum] ríkisins" með neinum skilgreinanlegum hætti.

Það er því niðurstaða þessarar athugunar að ekki beri skylda til að leita samþykkis
Alþingis á þessum samningi."

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sér Baldur Möller ástæðu til að taka fram m.a.:
"Þess skal getið, að þar sem hinn undirritaði samningur inniheldur ákvæði um

fullgildingu, ber að sjálfsögðu að leggja hana fyrir forseta Íslands til staðfestingar."
Samkvæmt þessu virðist það hafa verið ásetningur utanríkisráðherra við undirritun

samningsins að leggja hann ekki fyrir Alþingi en ætlast samt til að forseti islands staðfesti
hann án þess að þjóðþingið hefði um hann fjallað.

Þá er rétt að vekja athygli á eftirfarandi viðhorfi dr. Ólafs Jóhannessonar lagaprófessors
sem fram kemur í riti hans Stjórnskipun islands:

"Í milliríkjasamningi kunna að vera ákvæði, sem ósamþýðanleg eru íslenskum lögum-
venjulegri löggjöf eða stjórnarskrárákvæðum. Slíkum lagaákvæðum er réttast að breyta
áður en fullgilding samningsins fer fram. Sé samþykki Alþingis veitt í lagaformi, gætu þau
lög jafnframt veitt samningnum lagagildi, og yrðu þá eldri lagaákvæði, er brytu í bág við
hann, að þoka. Séu nauðsynlegar lagabreytingar eigi gerðar, áður en samningur er
fullgildur, er spurning hvernig fari. Hafi Alþingi heimilað samninginn með þingsályktun,
fullnægir samningurinn fyrirmælum 21. gr. stjskr. og er því gildur að þjóðarétti, en felist í
samningnum ákvæði, sem andstæð eru landslögum, skortir hann að því leyti gildi að
íslenzkum lögum. Slík samningsákvæði fá hér ekki lagagildi, fyrr en búið er að breyta
íslenzkri löggjöf til samræmis við samninginn, sbr. I. 5/1969 um framkvæmd fyrirmæla
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Dómstólar, stjórnvöld og almenningur verða að fara
eftir landslögum þangað til þeim er breytt með lögformlegum hætti, en ríkisstjórn - og
reyndar Alþingi líka - er skylt að annast um, að nauðsynlegar lagabreytingar séu gerðar
sem fyrst, til þess að unnt sé að fullnægja þjóðréttarlegri skuldbindingu ríkisins. Og eins og
áður er sagt, er rétta aðferðin sú að fullgilda ekki samninginn fyrr en nauðsynlegar
lagabreytingar eru gerðar." (Lbr. HG.) (2. útg. 1978. Gunnar G. Schram annaðist útg. II.
hluti, bls. 374.)

Þetta álit rennir frekari stoðum undir það viðhorf minni hl. að ótækt hefði verið að
leggja samning þennan ekki fyrir Alþingi og það fremur í formi lagafrumvarps en
þingsályktunartillögu, sbr. ákvæði 4. greinar samningsins.

Í tvíriti á ensku.
Eitt af endemum við þennan samning er að hann er gerður "í tvíriti á ensku", sbr.

lokagrein hans. Íslenskir ábekingar samningsins hafa vakið á þessu verðskuldað a athygli nú
þegar þeir hafa svarað mörgum aðfinnslum á Alþingi og í utanrfkismálanefnd þingsins
varðandi íslenska þýðingu á fylgiskjali I og II með tillögunni, sem á að "bæta samvinnu á
nauðsynlegum sviðum varnarmála". Óhætt er að fullyrða að leitun er að hliðstæðu í
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samningum milli ríkja þar sem þjóðir mæla á ólíkum tungum. Venjulega lýkur samningum á
þeirri klausu að textinn liggi fyrir á tveimur tungumálum og séu báðir jafngildir. Alþingi er
hér í raun að fjalla um enskan texta og málvísir þingmenn ráku fljótt augun í að íslensk þýðing
utanríkisráðuneytisins á frumtextanum er harla skothent. Sniðgengið er að þýða "military
cargo". Forseti neðri deildar, Ingvar Gíslason, talaði réttilega um "ýmiss konar vandræða-
legt orðalag" (umræða í sþ. 14. okt. 1986). Það er raunar það lengsta sem Framsóknarflokk-
urinn hefur gengið í að finna að þessum samningi og Alþýðuflokksþingmenn bentu á eina
prentvillu í enska textanum. - Þrátt fyrir að menn viðurkenni ónákvæma og klúðurslega
þýðingu á samningnum sá meiri hl. utanríkismálanefndar ekki ástæðu til að bæta þar um,
enda er það enskan sem ein gildir!

Tillaga um rökstudda dagskrá.
Samningur þessi er einn af fáum tilburðum hérlendra stjórnvalda til að hafa aðra

skoðun á samskiptum við Bandaríkin en stjórnin í Washington. Hugsunin að baki er að
íslensk fyrirtæki eigi að hafa sem mest upp úr veru erlends herliðs í landinu. Í því sé ekki síst
fólgið "mikilvægi varnarsamningsins fyrir samskipti Íslands og Bandaríkjanna".

Alþýðubandalagið hefur lýst öndverðri skoðun og leggur áherslu á að á meðan því marki
er ekki náð að herinn hverfi á brott eigi að leitast við að einangra herstöðvarnar og draga úr
efnahagslegum tengslum og öðrum samskiptum við hið erlenda herlið. Jafnframt þurfi þjóðin
að sameinast um að efla atvinnulíf á þeim svæðum sem einkum hafa byggt á vinnu fyrir
Bandaríkjaher.

Með skírskotun til þess sem að framan greinir leggur minni hl. nefndarinnar til að
tillögunni verði vísað frá með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar eð fyrirliggjandi "samningur milli lýðveldisins Íslands og Bandaríkja Ameríku til að

auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna" mun torvelda Íslendingum enn frekar en
orðið er að taka afstöðu til veru erlends hers í landinu án tillits til efnahagslegra hagsmuna
vísar Alþingi þingsályktunartillögu þessari frá og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 28. okt. 1986.

Hjörleifur Guttormsson.
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