
Ed. 30. Frumvarp til laga [30. mál]
um íslenzk vegabréf.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)
1. gr.

Með reglugerð getur dómsmálaráðherra ákveðið, hvort íslenzkir ríkisborgarar
skuli við brottför úr landi eða komu til landsins hafa í höndum vegabréf eða önnur
ferðaskilríki.

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um útgáfu vegabréfa til íslenzkra ríkis-
borgara. Lögreglustjórar sjá um útgáfu vegabréfa hver Í sínu umdæmi og útsendir
fulltrúar landsins erlendis Í embættisskr-ifstofum sinum.

Utanríkisráðuneytið gefur út vegabréf fyrir starfsmenn sína (diplomatisk
vegabréf'), svo og önnur sérstök vegabréf, samkvæmt reglum, er það setur.

2. gr.
Neita má um útgáfu vegabréfs fyrir íslenzkan ríkisborgara eða ógilda vegabréf,

sem þegar hefur verið gefið út, þegar svo stendur á:
1. að fram er komin kæra gegn hlutaðeiganda mn refsivert brot, sem ætla má að

varði refsivist, og aðstæður benda til þess, að hann muni reyna að komast undan
ábyrgðinni með því að fara úr landi eða dveljast áfram í útlöndum;

2. að hlutaðeigandi hefur verið dæmdur til refsivistar, sem ekki hefur verið af-
plánuð, eða hefur sætt sektarrefsingu eða eignaupptöku, sem hefur ekki náð
fram að ganga og hefur ekki verið sett trygging fyrir, og aðstæður benda til þess,
að hann muni reyna að komast undan ábyrgðinni með því að fara úr landi eða
dveljast áfram í útlöndum;

it að brottför hans mundi brjóta í Lága við lagaákvæði, sem eiga að tryggja nær-
veru manns í landinu, þar til hann hafi fullnægt skuldbindingum, sem á honum
hvíla gegn almannavaldinu eða einstaklingum.
Sá, sem neitað hefur verið um vegabréf eða hefur sætt ógildingu vegabréfs síns,

samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, getur krafizt þess, að ágreiningi um gildi þeirrar
athafnar verði skotið til dómstólanna. Ef ógilda skal vegabréf manns, sem dvelur
Í útlöndum, skal skjóta ákvörðun um ógildinguna til hlutaðeigandi dómstóls, áður
en hún kemur til framkvæmda.

3. gr.
Sá, sem

1. með vísvitandi röngum upplýsingum eða sviksamlegu undanskoti upplýsinga
gagnvart útgefendum vegabréfa, aflar sér ranglega vegabréfs eða annars ferða-
skilríkis eða verður þess valdandi, að vegabréf eða annað ferðaskilríki, sem
gefið er út fyrir hann, hljóðar ekki á raunverulegt nafns hans og fæðingardag,

2. aflar sér í ólögmætum tilgangi fleiri en eins vegabréfs eða ferðaskilríkis, er
hljóðar á nafn hans,

3. breytir eða nemur brott, í ólögmætum tilgangi, hluta af vegabréfi eða öðru
ferðaskilríki eða áritanir á því,

skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 6 mánuðum, nema þyngri refsing
Eggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.

4. gr.
Fyrir önnur brot gegn lögum þessum eða fyrirmælum. sem sett verða sam-

kvæmt þeim, skal refsað með sektum. ÞÓ má beita varðhaldi eða fangelsi allt að 6
mánuðum, ef sakir eru miklar.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
Sektir samkvæmt lögum þessum skulu renna í ríkissjóð.

Ath u gas e m d i I' við I a gaf r u mv a rp Þ ett a.
Almennar reglur um íslenzk vegabréf hafa ekki verið í lögum til þessa. í lög-

um um eftirlit með útlendingum (nr. 59 1936, 11. gr.) er ákveðið, að dómsmála-
ráðherra setji með reglugerð ákvæði um, hvort og hvenær ferðamenn (innlendir
sem útlendir) skuli hafa vegabréf. Hins vegar eru reglur um neitun á útgáfu vega-
hréfa og ógildingu útgefinna vegabréfa ólögfestar til þessa, en reglur þær, sem í
frumvarpinu felast, hafa í stórum dráttum verið taldar gilda. Þeirri reglu er þó
bætt við, til öryggis fyrir borgarana. að þeir, sem neitað er um vegabréf eða vega-
bréf þeirra er ógilt, geti kraf'izt þess, að dómstólar skeri úr.

Ekki er hentugt, að í lögunum sjálfum sé ákveðið, hvort eða hvenær vegabréfs
sé krafizt, enda eru reglur um það breytilegar vegna samninga milli þjóða. Sama
er um form og innihald vegabréfa. Hentugra er, að þær reglur séu settar með reglu-
gerð. Unnið er að samræmingu vegabréfa í Evrópu a vegum Evrópuráðsins, og
mundi efalaust tekið tillit hér á landi til þeirra reglna, er samkomulag yrði um á
þeim vettvangi.

Ekki er ætlazt til, að reglur, sem settar hafa verið samkvæmt lögum nr. 59
1936, og snerta efni þessa frumvarps, missi gildi, fyrr en reglur hafa verið settar

þeirra stað.
Ekki virðist ástæða til athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins.


