
Nd. 289. Nefndarálit [13. mál]
um frv. til I. um veitingu ríkisborgararéttar.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og jafnframt rannsakað nákvæmlega allar
aðrar umsóknir um Íslenzkan ríkisborgararétt, sem fyrir liggja.

Málið var athugað á mörgum fundum nefndarinnar, en einn nefndarmanna,
Aki Jakobsson, mætti aðeins á tveimur fundanna og var ekki viðstaddur endan-
lega afgreiðslu málsins í nefndinni.

Meiri hluti nefndarinnar hefur orðið sammála um að leggja til, að 14 nýjum
umsækjendum verði hætt inn Í frumvarpið. Um þetta fólk er þannig ástatt, að 11
umsækjendauna eru af íslenzkum ættum. Þá eru tveir Norðurlandamenn, Dani Qg
Norðmaður, sem báðir hafa dvalizt hér lengur en 10 ár og eru giftir íslenzkum
konum hér. Loks ein nunna til viðbótar, eftir tillögum dómsmálaráðuneytisins. og
einn Dani, sem hefur dvalið hér á Hvítanesi í Borgarfjarðarsýslu frá 5. marz 1939
og dómsmálaráðherra lagði til við nefndina, að tekinn yrði inn í frumvarpið. Allir
þessir aðilar uppfylla skilyrði ríkisborgaralaganna, önnur en 10 ára búsetuskilyrðið,
sem ekki þótti ástæða til, að fylgt væri, þegar um er að ræða fólk af Íslenzkum ætt-
um, sem alveg sérstaklega stendur á um.

Aftur á móti hefur nefndin ekki tekið upp í tillögu sína umsækjendur, sem að
vísu uppfylla einnig 10 ára búsetuskilyrðið, en eru frá öðrum löndum en Norður-
löndum. Einstakir nefndarmenn hafa þó óbundnar hendur um að styðja eða bera
fram tillögur til viðauka, þótt í þeim felist frávik frá þessum reglum

Þá taldi nefndin ekld fært að veita íslenzkum konum, sem misst hafa ríkis-
horgararétt sinn við giftingu, þennan rétt aftur, þótt þær dvelji nú hér á landi, meðan
hjónabandi er ekki slitið, og þær mundu þVÍ. eins og áður, missa réttinn aftur við
það að fara af landi brott. Er því lagt til að fella af frv. nöfn 4 kvenna. sem þannig
er ástatt um.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirtöldum

BREYTINGUM:
Við 1. gr.

I. Niður falli staflið ir 4, 8, 9 og 13.
II. Við greinina bætist nýir liðir:

1. Christensen, Gísli, Halldór, verkamaður, fæddur 9. okt. 1929 í Danmörku.
2. Christensen, Sylvía María, ungfrú, fædd 15. febr. 1918 í Danmörku.
3. Hansen, Margrét Lund, nemandi, fædd 21. ágúst 1924 á íslandi.
4. Magnús Jón Ernst Magnússon, nemandi, fæddur 14. febr. 1935 í Þýzkalandi.
5. Montanus, Ólafsson Gísli, nemandi, fæddur 16. okt. 1933 í Belgiu.
6. Ormslev, Gunnar, tannsmíðanemi, fæddur 22. marz 1928 í Danmörku.
7. Rasmussen, Birna Halldórsdóttir Melsted, frú, fædd 29. jan. 1910 á Íslandi.
8. Rasmussen, Olgeir Möller, nemandi, fæddur 15. júlí 1928 í Danmörku.
9. Susanna Þórðardóttir, frú, fædd 2. febr. 1913 á íslandi.

10. Versteeg, Nanna Nagtglas, ungfrú. fædd 9. marz 1930 á Java.
11. Christiansen, Erik, verkstjóri, fæddur 27. maí 1911 Í Danmörku.
12. Cyrilla María, fædd 28. ágúst 1880 í Þýzkalandi.
13. Hagvaag, Analius Georg, vélamaður. fæddur 23. sept. 1907 í Noregi.
14. Hansen, Aage, landbúnaðarverkamaður, fæddur 25. des. 1919 í Danmörku.

Alþingi, 26. jan. 1949.
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