
Ed. 260. Nefndarálit [43. mál]
um frv. til l. um breyt. á póstlögum, nr. 31 1940.

Frá meiri hl. samgöngumálanefndar.

Nefndin hefur rætt frumvarpið og leitaði á siðasta þingi, er það einnig var
flutt, umsagnar og álits póst- og símamálastjóra og félags póstmanna, sem fylgja
hér með sem fylgiskjöl. Hvorugur þessi aðili taldi fært að samþ. frv.

Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að mál þetta þurfi nánari athugunar við,
og leggur því til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 16. febr. 1959.

Björgvin Jónsson,
form., frsm.

Jón Kjartansson. Sigurður Bjarnason.

Eggert G. Þorsteinsson.

Fylgiskjal I.

POST- OG SíMAMÁLASTJORNIN
Reykjavík, 27. nóv. 1957.

Til samgöngumálanefndar efri deildar,
Alþingi.

Póst- og símamálastjórnin hefur meðtekið bréf háttvirtrar samgöngumálanefndar,
dags. 14. nóv. þ. á., þar sem beiðzt er álits um 43. frumvarp til laga um breyting
á póstlögum, nr. 31 1940.

Sá er munur á þeim eyðublöðum, sem hér er um að ræða, og venjulegum bréf-
um, ábyrgðarbréfum og peningabréfum, að nefnd eyðublöð eru póstplögg, sem gefin
eru út aðeins vegna póstþjónustunnar sjálfrar og sem eign póststofnananna og
eiga að vera í höndum þeirrar póststofnunar, sem gefur eyðublaðið út, og endur-
sendast henni.
Í alþjóðareglugerðum, sem fylgja alþjóðapóstsamningum, er ákveðið form fyrir

slík eyðublöð (gerð MP 1 fyrir ávísanaeyðublöð, gerð R 3 eða R 4 fyrir póstkröfu-
ávísun, gerð CP 2 og CP 3 fyrir fylgibréf böggla). Þessi eyðublöð hafa tvo höfuð-
reiti, annan fyrir afklipping, sem viðtakandi á að halda eftir, en hinn fyrir sjálfa
ávísunina ásamt kvittun, frímerkjum og ástimplun sendipósthússins, og á póststofnun
að halda þeim hluta eftir og geyma hann a. m. k. í 1 ár vegna endurskoðunar og
rannsóknar vegna kæra eða umkvörtunar. Hér á landi er þessi geymslutími 3 ár.
Sýnishorn af póstávísanaeyðublöðum, hinni alþjóðlegu fyrirmynd, íslenzku póst-
ávísanaeyðublaði, ljósmynd af svissnesku og sænsku eyðublaði, þ. e. a. s. þeim
hlutum, sem eru eign hlutaðeigandi póststjórnar og eru endursend.

Enn fremur fer hér á eftir ákvæði í reglum nágrannalandanna um þessi eyðublöð:
Danmörk (úr Post og Telegraf Hándbogen 1957, bls. 104):

"Frimærker eller frankopátryk ma kun anbringes pa den dertil bestemte
plads. Frimærker ma íkke aftages af adressaten. Er dette alligevel sket,
ma de för udbetalingen skaffes til veje eller blanketten forsynes med ubrugte
frimærker til et til den manglende franko svarende belöb."

Noregur (Postreglement, Bind 4., bls. 25):
Det er forbudt a rive av eller klippe fra frimærker som star pa post-
anvisninger ."

Svíþjóð (þýtt):
"Frímerki má viðtakandi ekki taka af póstávísun eða fylgibréfi, jafnvel
þótt önnur frímerki tilsvarandi að upphæð séu límd á í staðinn. Póststarfs-
manni er fyrirboðið að taka frímerki af sendingu, póstávísun eða fylgi-
bréfi, jafnvel þótt hann hafi fengið til þess leyfi viðtakanda."

Þessar reglur hafa gilt svo lengi sem til þekkist, a. m. k. frá 1872, og á alþjóða-
póstráðstefnu hafði fyrir löngu komið fram ályktun um, að þetta atriði ætti heima í
löggjöf hinna einstöku ríkja, enda eru um það ákvæði í nágrannalöndunum svipað
og hér í 17. gr. póstlaganna. og mun vera svo í öllum ríkjum Alþjóðapóstsam-
bandsins.



Þegar hinum ákveðna geymslutíma er lokið, eru hin notuðu frímerki klippt af
eyðublöðunum og seld, og á Norðurlöndum er andvirðinu varið í sérstöku augna-
miði, ýmist til kostnaðar við póstminjasafn, til námsstyrkja til póstmanna e. þvI.
Hér fer það í póstmannasjóð, til ferðastyrkja til áhugasamra póstmanna, sem með
námi og kynnisferðum hafa huga á að fullkomna sig í póststörfum.

Með tilliti til ofannefndra ákvæða alþjóðasamninga, sbr. og reglur í öðrum
löndum, nauðsynjar á geymslu eyðublaða, endurskoðun og síðari rannsóknar vegna
kæra o. þvI., leggur póst- og símamálastjórnin eindregið á móti því, að umrætt frum-
varp verði samþykkt.

G. Briem.
E. Sandholt.

Fylgiskjal II.

PÓST- OG SlMAMÁLASTJÓRNIN
Reykjavík, 20. marz 1958.

Samgöngumálanefnd efri deildar Alþingis,
Alþingi.

Póst- og símamálastjórnin hefur meðtekið bréf samgöngumálanefndar efri deild-
ar Alþingis, dags. 28. f. m., varðandi frumvarp til laga um breytingu á póstlögum,
nr. 31 1940, og fara hér á eftir umbeðnar upplýsingar.
1. Hér er um að ræða alþjóðapóstsamninga, sem forseti Íslands undirritaði 22.

apríl 1953, sbr. auglýsingu í Stjórnartíðindum nr. 13/1954. Þessir samningar
ráða póstviðskiptum um allan heim, og standa 92 póststjórnir að þeim, þ. e. a. s.
öll lönd undantekningarlaust, enda væru slík viðskipti óhugsandi án slíkra
samninga.

2. Tekjur póstmannasjóðs af sölu notaðra frímerkja hafa síðustu árin verið sem
hér segir: 1954 kr. 75300, 1955 kr. 64750, 1956 kr. 76000, en 1957 eru þær enn
þá óuppgerðar, en sennilega rúmlega kr. 80000.

3. Styrkveitingar úr póstmannasjóði hafa síðustu árin numið eftirfarandi upphæð-
um: 1954kr. 32500, 1955kr. 34000, 1956kr. 41000og 1957kr. 77089.

4. Fjöldi styrkja hefur síðustu 11 árin verið sem hér segir:
1947 11 póstmenn, þar af 3 utan Reykjavíkur.
1948 10 -- 1
1949 5
1950 17 -- 4
1951 10 -- 1
1952 13 -- 1
1953 13 -- 2
1954 14 }
1955 12 engar umsóknir utan Rvíkur.
1956 13
1957 13 - - 1 -

Þess má geta, að langflestir póstmenn, sem hafa póststörf sem aðalatvinnu, eru
búsettir í Rvík og hafa auk þess mesta undirbúningskunnáttu og önnur skilyrði til
þess að notfæra sér námsstyrki til utanferða, og er því eðlilegt, að þeir séu í miklum
meiri hluta meðal styrkþega, enda hefur enginn póstmaður utan Reykjavíkur sótt
um styrk sum árin.

G. Briem.



Fylgiskjal III.
Reykjavík, 2. des. 1957.

Stjórn P. F. 1. og fulltrúar póstmannastéttarinnar í stjórn póstmannasjóðs leyfa
sér hér með að tjá háttvirtri samgöngumálanefnd efri deildar Alþingis þakkir fyrir
bréf, dags. 14. nóv. s.L, þar sem óskað er álits póstmannastéttarinnar á fram komnu
frumvarpi til laga um breytingar á póstlögum, nr. 31 1940.

Ofangreindir aðilar hafa fengið að sjá greinargerð póst- og símamálastjórnar-
innar, sem hún sendir háttvirtri samgöngumálanefnd varðandi frumvarp þetta, og
eru þeirri greinargerð fullkomlega samþykkir.

Til nánari skýringar á meðferð umræddra frímerkja af póstávísunum, póst-
kröfum og fylgibréfum sendum við hér með eitt eintak af skipulagsskrá póstmanna-
sjóðsins ásamt reglum um styrkveitingar úr honum. Til enn nánari skýringar skal
þess hér getið, að þegar tilskilinn geymslufrestur umræddra eyðublaða er liðinn,
hefur stjórn póstmannasjóðs séð um að klippa af þeim öll frímerki og ákveðið,
hvað söluverð frímerkjanna skyldi vera. Í nær 20 ár annaðist gjaldkeri sjóðsins
sölu þeirra, og síðar, er þessi sami maður lét af gjaldkerastarfi í stjórn sjóðsins,
var honum enn þá falið að annast söluna.

Þar sem við teljum umrædda lagabreytingu gagnstæða alþjóðalögum og auk þess
í andstöðu við staðfesta skipulagsskrá póstmannasjóðs, hljótum við að vera mót-
fallnir umræddu lagafrumvarpi og vonumst fastlega eftir því, að háttvirt Alþingi
láti það ekki ná fram að ganga.

Virðingarfyllst.

Í stjórn P. F. 1.
Tryggvi Haraldsson. Sigurjón Björnsson. Ólafur Tímótheusson.

Í stjórn póstmannasjóðs.
Matth. Guðmundsson, Hannes Björnsson.

Til samgöngumálanefndar efri deildar Alþingis.


