
Ed 61. Nefndarálit
um frv. til 1. um ráSstafanir í sambandi við skilnað lslands og Danmerkur.

Svo sem kunnugt er, voru á s. 1. ári skipaðar nefndir af hálfu íslands og 
Danmerkur til að semja um ráðstafanir i sambandi við skilnað rikjanna. Störfum 
nefndanna ]auk í september s. 1. með því að þær gáfu út tilkynningu, þar sem m. a. 
segir:

„Samningaumleitanirnar hafa leitt til endanlegrar niSurstöSu um ýmis atriði 
og skulu þar einkum talin eftirfarand i: Áframhaldandi jafnréttisstaða til handa 
þeim, sem hinn 6. marz þ. á. voru búsettir í hinu landinu eða höfðu verið það ein- 
hvern tíma á síðustu 10 árunum  áður; endanleg skipan rikisborgararéttar þeirra 
Dana, sem búsettir voru á Islandi 1918; byrjun umleitana um nvjan verzlunar- og 
sigfingasamning; endurgreiðsla útgjalda samkv. félagsniálalöggjöf annars landsins 
vegna ríkisborgara hins, og afhending þeirra sainninga, sem danska utanrikisráðu- 
nevtið hefur gert fyrir Isíands hönd.

Frestað var umræðum um áfram hald nokkurra fiskveiðiréttinda Færeyinga við 
tsland og rétt íslenzkra fiskimanna við Grænland, þar eð í því efni var talin þörf 
nánari íhugana af hálfu islenzkra og danskra stjórnarvalda.“

Frv. það, sem nú er komið til Ed. frá háttv. Nd., er i samræmi við þetta sam- 
komulag, svo langt sem frv. nær. Um 1. gr. frv. er það að segja, að hún er í höfuð- 
atriSum í saniræmi við það, sem islenzk stjórnarvöld ætíð hafa ráðgert, sbr. 1. gr. 
1. um réttindi danskra ríkisborgara á íslandi, nr. 18 24. marz 1944, og 2. mgr. ákv. 
um stundarsakir i stjórnarskrá lýðveldisins íslands frá 17. júní 1944. Ákvæðin i 
stjórnarskránni um kosningarrélt og kjörgengi til Alþingis og embættisgengi halda 
auðvitað gildi sinu, hvað sem um frv. þetta verður, og fær frv. ekki haggað þeim, 
hvorki til né frá. En 1. gr. frv. á að koma í stað 1. gr. 1. nr. 18 1944. Má raunar segja, 
að viðfelldnara hefði verið að setja þessi fyrirmæli, sem eiga að gilda i framtiðinni, 
í öðru formi, en það skiptir ekki niáli. Aðalatriðið er, að ákv. er i samræmi við það 
samkomulag, sem komizt hefur á, og er auk þess i eðli sinu sanngjarnt.

Um hin mjög takmörkuðu fiskveiðaréttindi Færeyinga er það að segja, að um 
þau stendur til að semja nánar, og þarf þá að setja um þau nýja löggjöf, ef til kemur.

Þau takmörkuðu réttindi, sem 2. gr. frv. segir fyrir um, haldast einungis þangað 
til nýir samningar komast á, og verður það ekki talið varhugavert, eftir að búið er 
að setja ákveðinn tim afrest i þessuin efnum, þ. e. til ársloka 1947.

Að þessu athuguðu mælir nefndin ineð samþvkkt frv.

Frá allsherjarnefnd.
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