
Nd. 637. Nefndarálit [164. mál]
Ulll frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá efri deild. Sumir þeirra manna, er á frv. eru, hafa
dvalið hér öllu skemur en aðalreglan hefur verið um þá, er veittur hefur verit.
íslenzkur ríkisborgararéttur, og ekki verður séð, að farið hafi verið eftir neinni
fastri reglu um afgreiðslu þeirra umsókna, er fyrir lágu. Þá hefur þess og ekki
verið gætt við afgreiðslu málsins af hálfu nefndarinnar, að þrjár konur þeirra
manna, er lagt er til að fái Íslenzkan ríkisborgararétt, eiga hann ekki. Samkvæmt
hinum nýju lögum um Íslenzkan ríkisborgararétt hefur eiginkona sjálfstæðan rfkis-
borgararétt. og nægir henni þess vegna ekki til þess að öðlast ríkisborgararétt, ~f
hún á hann ekki, að manni hennar sé veittur ríkisborgararéttur. Þess vegna þarf
að veita konum hann sérstaklega. Nefndin leggur því til, að þessum þrem konum
verði veittur ríkisborgararéttur.

Þá leggur nefndin enn fremur til, að nokkrum öðrum mönnum verði veittur
ríkisborgararéttur, og flytur nefndin tillögur um það.

Loks leggur nefndin til, að sett verði sams konar skilyrði og gert var i fyrra,
að menn, er öðlast vilja íslenzkan ríkisborgararétt, taki sér íslenzkt heiti. Álítur
nefndin, að ekki sé heppilegt að hafa eitthvert millispor um það efni, er ríkís-
borgararétturinn er veittur.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
I. tLgr. bætist í stafrófsröð:

1. Bates, John, iðnaðarverkamaður Í Hafnarfirði, fæddur 25. febrúar 1920 i
Englandi.

2. Bethke, Heimbert Paul Willy, verkstjóri it Siglufirði, fæddur 31. desember
1909 í Þýzkalandi.

3. Bethke, Svava, húsmóðir á Siglufirði, fædd 3. maí 1911 á íslandi.
4. Dyrö, Hákon Jensen, bóndi að bæ í Hrútafirði, fæddur 20. febrúar 1912

Noregi.
5. Eysturoy, Ingibjörg Soffía, húsmóðir í Reykjavík, fædd 16. október 1920 i

Færeyjum.
6. Felzmann, Josef Johann, hljóðfæraleikari í Reykjavík, fæddur 20. febrúar

1910 í Austurríki.
7. Heinicke, Caecilie Hildegard, húsmóðir á Siglufirði, fædd 2. apríl 1921 í

Þýzkalandi.
8. Zachariasen, Frida, húsmóðir í Reykjavík, fædd 5. nóvember 1927 Í Fær-

eyjum.
II. Á eftir 1. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:

Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast íslenzkan ríkis-
borgararétt með lögum þessum fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt
lögum nr. 54 27. júni 1925, um mannanöfn.
Nefndin áskilur sér rétt til að bera fram brtt. við 3. umr. málsins, ef henni

sýnist svo.

ÁkJ var fjarstaddur, er málið var afgreitt.

Alþingi, 27. jan. 1953.
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form., frsm.
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Jónas G. Rafnar.


