
Ed. 822. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 33 15. júni 1926, um breyting á lögum nr. 21 
6. okt. 1919, um ríkisborgararétt, hversu menn fá hann og missa.

(E ftir 3. umr. í Nd.).

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

hafi verið búsettir hér á landi samfleytt 10 ár hin næstu áður en þeir beiddust 
rík isborgararéttar og standi ekki í skuld fy rir þeginn sveitarstyrk. Þó er heim- 
ilt að veita m anni, sem starfað hefir i þjónustu ríkis eða rík isstofnana 5 ár 
óslitið, rík isborgararétt, ef önnur skilyrði þessara laga eru fy rir hendi.

Ákvæði undanfarandi málsgreinar um búsetuskilyrði fvrir veitingu ríkis- 
borgararéttar taka ekki til þeirra manna, sem fæddir eru af islenzku foreldri.

Engum m á veita ríkisborgararétt, nema hann færi sönnur á það, að hann 
hafi aldrei orðið sekur um neitt það athæfi, sem hér á landi eða í heimalandi 
hans er talið svivirðilegt að almenningsáliti.

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

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

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

inn i 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.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


