
Nd. 241- Nefndarálit
um frv. til 1. uin ábyrgð rík issjóðs á tjóni, sem hlýzt af veru herliðs B andarík ja  
N orður-A m eríku hér á landi.

F rá  a llsherjarnefnd .
A llsherjarnefnd hefu r athugað þetta m ál ýtarlega. H ún hefu r sent það til laga- 

deildar háskólans til um sagnar. Lagadeild mælti með frum varpinu, og er álit hennar 
prentað hér á eftir sem fylgiskjal.

N efndin te lu r ré tt að viðurkenna það sem meginreglu, að islenzkir rik isborgar- 
:*r, sem verða fv rir tjón i af völduni herliðsins eða m anna ú r  þvi, fái það bæ tt af 
ríkissjóði, þó innan  vissra takm arka. Það, sem athugandi er í því sam bandi, er það, 
hvort gera megi ráð fyrir, að ábyrgð rík issjóðs og greiðsla ú r  rík issjóði m undi 
nema svo háum  upphæðum , að ekki jiætti fæ rt þess vegna að sam þykkja frum - 
varpið. 1 langflestum  tilfellum  m undi rík issjóður eiga endurk rö furé tt á hendur 
h erstjó rninn i. R ik isstjó rn in  á eðlilega hæ gara um  vik að fá k rö fu r sínar endur- 
greiddar en hver einstaklingur, sem fy rir tjón i verður, og auk þess te lu r nefndin  
Jjað eðlilegra, að rik issjóður kæmi til að bera af þessu n ok k u rt tjón  frekar en ein- 
staklingurinn, sem ekkert kynni að h afa  til saka unnið, en m isst annaðhvort eignir 
eða orðið fy rir m eiðslum eða jafnvel fjö rtjón i. T il þess h ins vegar að takm arka 
ábyrgð rik issjóðs vill nefndin gera þær breytingartiflögur við frum varpið , i fyrsta 
lagi, að hám ark  h verrar skaðabótakröfu  á hendur rik issjóð i sé k r. 50000.00, og í 
öðru lagi, að ef sá, sem fy rir tjón i hefu r orðið, á ré tt til bóta h já  tryggingarfélagi, 
þá skuli hann  ekki eiga krö fu  á rikissjóð.

K röfur sam kvæm t lögum þessum  ná að sjálfsögðu ekki til bóta fy rir sam nings- 
i’of. Nefndin vill [>ví sam þykkja frum varpið með eftirfarand i

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. A ftan við gr. bæ tist: Þó er hám ark  h verrar k rö fu  á hendur ríkissjóði 

samkv. lögum þessum  kr. 50000.
2. Við 4. gr. Við gr. bæ tist ný málsgr., svolátandi:

Nú á sá, er tjón  hefu r beðið, sem skylt er að bæta samkv. 1. og 2. gr„ rétt 
til bóta úr hendi tryggingarsala, og kem ur þá ekki til g reina bótaskylda ríkis- 
sjóðs

Alþingi, 22. okt. 1943.
G arðar Þorsteinsson, Sigurjón Á. Ólafsson. Jö ru n d u r Brynjólfsson. 

form., frsm.
G unnar Thoroddsen. Þóroddur Guðm undsson.

Fylgiskjal.
HÁSKÓLI ÍSLANDS

R eykjavik, 8. okt. 1943.
Heiðruð a llsherjarnefnd  neðri deildar Aljiingis hefu r sent lagadeildinni til um- 

sagnar frum varp  til laga um ábvrgð rik issjóðs á tjón i, sem hlýzt af veru herliðs 
B andarik ja Norður-A m eríku hér á landi. M eginatriði frum varps jjessa er það, að 
áhæ ttan  á því, að tjón, sem íslenzkir rik isbo rgarar hafa  beðið eða kunna að biða 
vegna aðgerða hernaðaryfirvalda B andarík ja Norður-A m eríku hér á landi eða af 
völdum  m anna ú r herliði jieirra, fáist ekki bæ tt af hálfu  j)ess, er þvi hefu r valdið, 
er lögð á ríkissjóð, jiar sem frum varpið heim ilar joeim, sem tjónið  beið, að ganga



beint að rík íssjóði um  kröfu  bóta. F rá  lögfræðilegu sjónarm iði verður eigi talið, 
að neitt sé því til fyrirstöðu, að slík ábyrgð yrði lögð á rík issjóð. E r j>að frekar 
pólitísk en lagaleg spurning, hvort J)að skuli gert, og m un mega fæ ra fram  ým is 
rök, ba'ði með og móti því. Með Jjvi m undu Jiau rök  ta lin  mæla, að rikisvaldinu 
m undi að jafnaði auðveldara að kom a kröfunn i fram  en einstaklingnum , enda er 
það og ekki óþekkt, að rikisvaldið tak i að sér k rö fu r þegna sinna á hendur erlendu 
rikisvaldi. Það má og segja, að það sé ósanngjarnt, að þeir einstaklingar, sem 
l'yrir því verða að bíða tjón  af þeim sökuin, e r  í frum varp inu  greinir, n jó ti 
m inni lögverndar en aðrir, sem bíða tjón  að óbreyttum  öðrum  atvikum  en þvi, að 
tjón inu  liafa ekki valdið þeir aðilar, sem getur í 1. gr., og að ekki sé óeðlilegt, þegar 
litið er á tildrögin að vist herliðs B andarik janna hér á landi, að ríkisvaldið  létti 
Jiessari áhæ ttu af einstökum  borgurum  sínum . Gegn þvi að Iögtaka Jjetta a trið i frum - 
varpsins, ábyrgð rikissjóðs, m undi að likindum  Jiað verða fram  borið, að sam þykkt 
frum varpsins kynni að hafa í för með sér útgjöld fy rir  rík issjóð. E r það að sjálf- 
sögðu hins háa Alþingis að meta, hversu þung á m etunum  sú röksem d er gegn þeim 
röksem dum , sem hniga að Jj v í , að sanng jarn t sé að gera h lu t jieirra m anna, er tjón  
biða, léttari með J>eiin hætti, sem í frum varp inu  greinir.

Um einstök atrið i frum varpsins þyk ir deildinni að öðru leyti ré tt að taka 
íram , að fari svo, að þau ákvæði frv. til laga um ábyrgð ríkis, opinberra stofnana 
o. s. frv. á athöfnum  J)jóna sinna, er nú  liggur fy rir  Alj)ingi, nái sam þykki, er miða 
að þvi að takm arka ábvrgðina við tiltekna upphæð og að lögtaka stu ttan  fyrningar- 
l'rest á þeim  bótakröfum , gæti sam ræm is vegna verið a thugunarefni, hvort ekki 
æ tti að taka svipuð ákvæði i frum varp  þetta.

F. h. laga- og hagfræ ðisdeildar H áskóla íslands,
G unnar Thoroddsen.

Til a llsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.


