
Nd. 584, Frumvarp
til laga uin breyting á lögum nr. 33 15. júní 1926, iim breyting á lögum nr. 21 
6. okt. 1919, iim ríkisborgararétt, hversu menn fá hann og missa.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
4. gr. laga nr. 33 15. júní 1926 orðist svo:
Veita má m önnum  ríkisborgararéít með lögum, en þó því aðeins, að þeir 

liafi verið liúsettir Iiér á landi samflevtt 15 á r hin næstu áður en þeir beiddust 
ríkisborgararéttar og aldrei notið fátækrastyrks um þann tima. Þó er heimilt að 
veita manni, sem starfað hefir í þjónustu ríkis eða ríkisstofnana 5 ár óslitið, 
rikisborgararétt, ef önnur skilyrði þessara laga eru fyrir hendi.

Ákvæði undanfarandi m álsgreinar uiii búsetuskilyrði fvrir veitingu ríkis- 
Iiorgararéttar taka ekki til þeirra nianna, sem fæddir eru af islenzku foreldri.

Engum má veita rikisborgararétt, nema hann færi sönnur á það, að hann 
liafi aldrei orðið sekur um neitt það atliæfi, sem Iiér á landi eða í heimalandi 
lians er talið svívirðilegt að almenningsáliti.

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

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

2. gr.
Rikisstjórnin skal fella meginmál laga þessara og laga nr. 33 15. júní 1926 

inn í lög nr. 21 frá 6. október 1919 og gefa þau svo út sem lög um ríkisborgara- 
rétt, hversu menn fá hann og missa.

3. gr.
I.ög þessi öðlast þegar gildi.


