
sþ. 166. Nefndarálit [52. mál]
um till. til þál. um staðfestingu á samkomulagi um viðurkenningu Sambandslýð-
veldisins Þýzkalands á 12 mílna fiskveiðilögsögu við ísland.

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Nefndin hefur athugað samninginn, sem birtur er sem fylgiskjal með tillög-
unni. Samkomulag hefur ekki náðst í utanríkismálanefnd um afgreiðslu málsins.
Meiri hl. (GíslJ, EmJ, JóhH, BK) vill samþykkja tillöguna, en við undirritaðir get-
um ekki á það fallizt.

Íslendingar færðu út fiskveiðilandhelgina með reglugerð 1. sept. 1958. Sama
daginn hættu togarar allra erlendra þjóða fiskveiðum innan hinnar nýju land-
helgislinu - nema togarar Breta.

Landhelgin var því í verki viðurkennd þegar af öllum þjóðum nema Bretum.
Þjóðverjar voru meðal þeirra, sem viðurkenndu landhelgina í framkvæmd, og það
ber sannarlega að þakka.

Það hefur oft verið sýnt og sannað með rökum, að Bretum var það ófært til
lengdar einum þjóða að fiska undir herskipavernd Í Íslenzkri landhelgi, sem allar
aðrar þjóðir höfðu óbeint viðurkennt. Sigur var því unninn í landhelgismálinu,
þegar núverandi ríkisstjórn þvert ofan í gefin loforð færði inn landhelgina um
þriggja ára skeið og valdi í samráði við Breta veiðisvæði, sem hún afhenti þeim
til afnota. Það er mál út af fyrir sig, að margir óttast, að veiðiréttindi Breta verði
framlengd, ef núverandi ríkisstjórn verður við völd, þegar þriggja ára fresturinn
er útrunninn. En það er þó atriði, sem þjóðin getur komið í veg fyrir í kosningum,
ef hún vill.

Það, sem er hættulegast í samningnum við Breta, er það, að með honum afsala
íslendingar sér um aldur og ævi frekari útfærslu landhelginnar nema hafa samráð
um þá útfærslu við Breta - og þeim hefur tekizt að binda okkur þeim böndum,
að þeir geta, ef þeir óska, skotið hinni fyrirhuguðu útfærslu undir Haagdómstólinn.
Hér er því um að ræða þýðingarmikið afsal á réttindum, sem jafngildir því, að
kvöð sé lögð á réttindi okkar yfir landinu. Það hefur verið föst meginregla í allri
okkar sjálfstæðisbaráttu að semja aldrei af okkur rétt, afsala honum aldrei sjálfir
með samningi. Frá þessari meginreglu er vikið i samningnum við Breta, og markar
það tímamót.

Við undirritaðir vorum af þeim ástæðum, er nú hafa verið greindar, andstæðir
samningnum við Breta. Þrátt fyrir það, þótt Vestur-Þjóðverjar hafi komið drengi-
lega fram í landhelgismáIi okkar, erum við Því mótfallnir, að sams konar samn-
ingur verði við þá gerður og samningurinn við Breta. Þvi fleiri þjóðum sem við
afsölum sjálfsákvörðunarrétti okkar um útfærslu landhelginnar, því verra. Það er
nóg komið.

Þess vegna teljum við, að fella beri þingsályktunartillöguna.

Alþingi, 5. des. 1961.
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