
Nd. 322. Nefndarálit [121. mál]
um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað umsóknir þær um ríkisborgararétt, sem um ræðir í 1. gr.
frv. Einnig hefur nefndírí athugað umsóknir, sem síðar hafa komið fram, og ber hún
fram breytingartillögu við 1. gr. frv.

Nefndin lítur svo á, að nauðsynlegt sé að hafa hliðsjón af föstum reglum, sem
Alþingi fari eftir við veitingu ríkisborgararéttar. Þeir, sem um þann rétt sækja, vita
þá, hvaða skilyrði eru sett i þessu efni. Mundi það spara mönnum umsóknir, sem
engin von er um að nái samþykki þingsins.

Allsherjarnefndir beggja deilda Alþingis hafa komið sér saman um, að æski-
legt væri, að framvegis sé veiting ríkisborgararéttar bundin eftirfarandi skilyrðum,
sem þingið hefur að mestu leyti farið eftir undanfarin úr:
1. Umsækjandi hafi óflekkað mannorð og sé að áliti tveggja valinkunnra manna

starfhæfur og vel kynntur, þar sem hann hefur dvalið.
2. Útlendingar, aðrir en Norðurlandabúar, skulu hafa átt hér lögheimili 10 ár,

Norðurlandabúar 5 ár.
3. Maður eða kona, sem giftist Íslenzkum ríkisborgara, fái ríkisborgararétt eftir

þriggja ára búsetu frá giftingu. enda hafi hinn íslenzki ríkisborgari haft ríkis-
borgararétt ekki skemur en fimm ár.

4. Erlendir ríkisborgarar, sem eiga íslenzkan föður eða móður, fái ríkisborgararétt
eftir þriggja ára búsetu, ef annað foreldri er Norðurlandabúi, annars eftir fimm ár.

5. Íslendingar, sem gerzt hafa erlendir ríkisborgarar, fái rikisborgararétt eftir eins
árs búsetu.

6. Íslenzk kona, sem misst hefur ríkisfang sitt við giftingu, en hjónabandinu er
slitið og hún hefur öðlazt hemili hér, fái ríkisborgararétt á fyrsta dvalarári hér,
enda lýsi hún yfir, að hún ætli að dveljast áfram í landinu. Sama gildir um börn
hennar, sem ekki hafa náð 16 ára aldri og henni fylgja.
Umsóknir þær, sem nefndin leggur til að samþykktar verði, fullnægja þessum

reglum að undanteknum nokkrum, sem ekki uppfylla skilyrði um dvalartíma fyrr
en síðar á þessu ári. Nefndin telur þó rétt að samþykkja slíkar umsóknir, ef áskild-
um dvalartíma er náð fyrir samkomudag næsta Alþingis. Er greint aftan við nöfn
þessara umsækjenda" hvenær þeir öðlist ríkisborgararéttinn.

Alþingi, 7. marz 1957.
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