
Ed. 460. Frumvarp
til laga um breyting á löguin nr. 21 6. okt. 1919, um rikisborgararétt, hversu 
menn fá hann og missa.

Frá allsherjarnefnd. .

1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Veita má mönnum ríkisborgararétt með lögum, en þ ó . því aðeins, að þeir 

hafi verið búsettir hér á landi samfleytt 15 ár hin næstu áður en þeir beiddust 
ríkisborgararéttar og aldrei notið fátækrastyrks um þann tíma.

Engum má veita ríkisborgararétt, nema hann færi sönnur á það, að hann 
hafi aldrei orðið sekur um neitt það athæfi, sem hér á landi eða i lieimalandi 
hans er talið svívirðilegt að almenningsáliti.

Enginn maður, sem með lögum liefir verið veittur rikisborgararéttur, öðlast 
hann fyrr en hann hefir sannað það fyrir ríkisstjórninni, að hann sé að fullu 
leystur af hinu fyrra rikisfangi sínu og öllum skyldum, sem af því leiðir. Sé 
þessi sönnun ekki fram komin innan 12 mánaða frá birtingu veitingarlaganna 
í A-deild Stjórnartíðindanna, eru þau, að því er þann mann snertir, fallin úr 
gildi sjálfkrafa.

Um konu manns, er ríkisborgararétt öðlast, og hörn þeirra fer eftir 3. gr., 
og um óskilgetin börn konu eftir 1. gr., nema lögin láti öðruvisi um mælt.

2. gr.
Ríkisstjórnin skal fella þessi lög inn i meginmál laga nr. 21 frá 6. október 

1919 og gefa þau svo út sem lög um ríkisborgararétt, hversu menn fá hann og 
missa.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e in  a r g e r ð .

Frv. er flutt eftir beiðni dómsmálaráðlierra. Askilur nefndin sér rétt til 
þess að gera á því breytingar við síðari umræður í deildinni. Frv. fylgdu svo bljóð- 
andi athugasemdir:

I öllum löndum öðrum en íslandi Iiefir ríkisborgararéttur verið veittur 
með hinni mestu gætni, og hefir alltaf áður en liann var veittur verið gengið úr 
skogga uni það, að þeir menn, sem hann fengu, tjölduðu ekki til einnar nætur í 
landinu. Þykir það annarsstaðar ekki verða sannað nema með langri dvöl, — 
að þvi er frekast er kunnugt hvergi skemmri en 15 ár. Hér hefir þetta orðið með 
öðrum hætti, þvi að hverjum útlending, sem hér hefir dvalizt 4— 5 ár og kynnt 
sig sæmilega, hefir reynzt það vandalilið að fá hér ríkisborgararétt. Hafa ástæð- 
urnar fyrir umsóknum um ríkisborgararétt alloft verið harla veigalitlar, og ekki 
sjaldan í fullu ósamræmi við ríkisborgararéttarlögin sjálf. Svo er það t. d. ekki 
fátítt, að erlendir karlar bafi sótt um ríkisborgararétt og fært það til, að þeir 
væru trúlofaðir eða kvongaðir islenzkum konum, og verið veittur hann af þeirri 
ástæðu, þrátt fyrir það, þó að 3. gr. ríkisborgararéttarlaganna mæli skýrlega 
svo fyrir, að kona fái ríkisfang manns síns, en ekki maður konu, og að íslenzk 
kona, sem gengur að eiga erlendan mann, eigi þvi að taka rikisfang lians.

Það hefir stundum komið m jög greinilega fram í blaðaskrifum hér, að 
menn óttuðust það, að Danir mundu nota jafnrétti það, sem þeir samkv. sam- 
bandslögunum eiga við oss bér á landi, til þess að fjölmenna hingað. Sú hefir 
að vísu orðið raunin á, að Danir liafa ekki sótt hingað umfram það, sem eðlilegt 
er. En sé ástæða til þess að óltast það, að Danir noti óhóflega þann rétt, sem 
þeim ber, þá sýnist það vera fjarri lagi að vera að veita hverjum útlending, sem 
dvelst hér nokkur ár, sama rétt.

Reynslan befir og stundum orðið sú, að þeir, sem rikisborgararétt liafa 
fengið, hafa látið það vera fyrsta verk sitt að fara héðan alfarið til Danmerkur. 
Er þar dæmi af ungverskum hljómlistarmanni, sem hafði viljað ilendast i Dan- 
mörku cn ekki fengið, því að hann brá sér hingað, var bér nokkur ár, fékk við- 
stöðulaust islenzkan borgararétt, og fór þá þegar til Danmerkur og vinnur þar 
nú fyrir sér með bljóðfæraslætti. Þessi maður befir með hinum íslenzka ríkis- 
borgararétti fengið jafnrétti við Dani í Danmörku, og bið islenzka Alþingi liefir 
því veitt honum það landsvistarleyfi þar í landi, sem dönsk yfirvöld höfðu synj- 
að um. Þetta er auðvitað ekki vísvitandi gerl, en ætti þó ekki að koma fy r ii.

Hér á landi er, eins og annarsstaðar, kvartað sáran undan atvinnuleysi, en 
flestir þeirra erlendu manna, sem fá hér rikisborgararétt, kunna ekki nein önnur 
vinnubrögð en binir íslenzku landsmenn, og þeir verða að liafa ofan af fyrir sér 
með störfum, sem liinir innbornu þegnar eins vel sjálfir geta unnið. Það er alveg 
ástæðulaust að auka atvinnuleysi innfæddra iiianna með þvi að löghelga það, 
að erlendir nienn megi taka vinnuna undan þeim. Það þyrfti yfir liöfuð að tak- 
marka það, að erlendir nienn gætu komið hingað og fengið sér vinnu, en það 
er blátt áfram einkennilegt, livað landsmenn sjálfir eru fiknir i að veita erlend- 
uiii möniuim vinnu við alinenn og óbrotin störf. Þess eru jafnvel dæmi, að cr- 
lendur maður sé liér mjólkurpóstur, sem kallað er, og virðist það vera meira en



óþarfi, að sækja slíka verkamenn til annara landa, ekki sízt þar sem það er al- 
kunnugt, að önnur lönd veita ekki íslendingum samskonar friðindi.

Það eru nú pólitískir óróatímar um alla álfuna, og sérstaklega gætir þess á 
meginlandinu. Fjöldamargir óróaseggir flýja sín eigin lönd undan rikisvaldi og 
lögreglu og setjast að í öðrum löndum og róa þaðan undir pólitískum óeirðum 
í heimalandi sínu. Þess eru mörg dæmi, að hlotizt hafi af þessu stórslys og ill- 
virki. Er þar skemmst á að minnast morðið á Alexander konungi Júgóslava. All- 
ar þjóðir liafa hinar nákvæmustu gætur á því, að slíkt fólk slæðist ekki inn í 
landið eða að þvi lilotnist þar engin réttindi, því að ósjálfrátt verður þeirri þjóð, 
er slíka menn liýsir, kennt um hlutdeild í eða meðvitund um þau endemi, sem 
af þeim liljótast. Svo varð þegar Franz Ferdinand, ríkiserfingi Austurríkis, var 
mjTtur i Sarajewo 1914, og hlauzt heimsstyrjöldin af, og það lá við svipuðum 
vandræðum, er Alexander konungur var myrtur uin daginn. Smáríki eins og Is- 
landi gæti slíkt orðið beinlinis hættulegt fyrir sjálfstæðið. Það er og enginn vinn- 
ingur að því fyrir löndin sjálf, að fá inn menn, sem tilhevra pólitískum óaldar- 
flokkum, því að þeir geta hæglega stofnað til samskonar flokka í löndiun þeim, 
sem við þeim taka. Það þarf því bæði að hafa vakandi auga á þvi, liverjum er 
lileypt inn í löndin, og þó sérstaklega á því, hverjum veittur er ríkisborgararétt- 
ur. Eins og liér er ógætilega að farið og hverjum sem vill lileypt inn i landið og 
inn í þegnhringinn, má það lieita mesta furða, að slíkir flóttamenn skuli ekki 
enn vera búnir að koma auga á landið og farnir að reka skaðræðisstarfsemi sína 
héðan. Því hægara er þó að byrgja brunninn, sem þetta mun ekki hafa orðið 
liér enn. Hinsvegar sýnir þetta glögglega, að meiri varkárni verðnr að liafa í 
veitingu ríkisborgararéttar bér en liingað til hefir verið, og má þá ekki minna 
vera en að í þeim efnum sé hafður sami vari og hafður er í öðrum löndum, og 
að því miðar þetta frumvarp.

Yfir höfuð á ekki að veita rikisborgararétt nenia i brýnustu og réttlætan- 
legustu þörf umsækjanda, en það á ekki að gera það af rælni eða ahnennri til- 
látssemi.

Hlýða þykir, að afgreiðslu þess frumvarps um veitingu ríkisborgararéttar, 
sem nú liggur fyrir þinginu, verði freslað, unz séð er, hvernig þessu frumvarpi 
reiðir af.


