
Ed. 238. Nefndarálit
um frv. til 1. um, að ákvæði samnings frá 7. okt. 1946 við Bandaríki Ameríku, er
varða aðflutningsgjöld o. fl., skuli öðlast gildi.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég hef ekki getað orðið sammála hv. meiri hluta nefndarinnar um afgreiðslu
þessa máls.

í samningi þeim, er hér um ræðir, eru fólgin veigamikil atriði um sérstök fríð-
indi handa þeim erlendu mönnum, er starfa munu hér á flugvellinum á vegum
Bandaríkjanna. Hins vegar var því mjög haldið fram af hálfu þeirra, er samningn-
um fylgdu, að Í honum fælust engin önnur réttindi starfsliðinu til handa en þau,
er tekin voru fram í samningnum. Að öðru leyti væri það algerlega háð íslenzk-
um lögum. Er því mikil nauðsyn, að sett verði skýr lagafyrirmæli um, hvaða rétt-
indi hér er um að ræða.

Mér virðist mjög á skorta, að ákvæði þessa frumvarps séu svo ótvíræð sem
þarf til þess, að hinir Íslenzku dómendur, er eiga að dæma um öll hugsanleg ágrein-
ingsatríði Í sambandi við þessi mál, hafi góða aðstöðu til að standa á rétti Íslend-
inga, ef til árekstra kemur. í 1. gr. laganna er svo ákveðið, að meðan samningur-
inn er í gildi "skulu ákvæði hans, er varða aðflutningsgjöld, útflutningsgjöld,
tekjuskatt, afnotarétt fasteigna og önnur atriði, sem sérstaklega er rætt um í samn-
ingnum, hafa lagagildi hér á landi". Það er augljóst, að hér er um að ræða breyt-
ingar á fjölmörgum atriðum í ýmsum lögum, og virðist þá óneitanlega réttara að
ákveða nánar, hvaða breytingar skuli gerðar á hverjum einstökum lögum, er samn-
ingurinn snertir.

Sú ástæða, sem borin er fram i athugasemdum við frumvarpið, að þessi aðferð
sé of umsvifamikil, er vægast sagt tylliástæða, þVÍ fyrir fram er vitað, að öll þessi
atriði hljóta að koma mörgum sinnum til úrskurðar dómara og því ekki forsvaran-
legt af hálfu Alþingis að skjóta sér undan því að setja skýr ákvæði um þessi mál,
vegna þess að sú aðferð sé of umsvifamikil.

Ég legg því til, að frumvarpið sé afgr. með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að deildin álítur það heppilegast til þess að tryggja og varðveita fullan

rétt Íslenzka ríkisins við framkvæmd samningsins við Bandaríki Ameríku frá 7.
október, að gerðar séu skýrar og ótvíræðar breytingar í undanþáguformi á hverj-
um þeim Íslenzkum lögum, sem undanþágu beri að gera við vegna samnings þessa,
en eigi löggilda Í einu lagi tví ræð og óljós ákvæði, ályktar deildin að taka fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. des. 1946.

Ásmundur Sigurðsson.


