
38. Frum varp

til laga um  rik isborgararjett, hversu m enn fá hann  og missa.

1. gr.
Skilgetið ba rn  verður islenskur rik isborgari, ef faðir þess er það, og 

óskilgetið, ef m óðir þess er það.



2. gr.
N ú er m aður fæ ddur á íslandi, en á þó eigi rikisfang þ a r sam kvæ m t 

1. gr., og öðlast hann  þá íslenskan rik isborgararje tt, ef h an n  hefir haft þar 
sam fleytt heim ilisfang þar til hann  er fullra 19 ára , hvort sem  han n  er fæ ddur 
áður eða eftir að lög þessi ganga i gildi, enda hafi han n  eigi siðasta árið lýst 
því skriflega fyrir viðkom andi lögreglustjóra, að hann  hirði eigi að öðlast is- 
lenskan rik isborgararjett, og þá jafn fram t sannað  rík isborgararje tt sinn i öðru 
landi m eð löggildu vottorði. Slik yfirlýsing dugar þó eigi n ið jum  hans.

3. gr.
Kona fær rikisfang m anns sins. Sam a er um  ósjálfráð börn , er þau 

hafa sam an átt áðu r en þau gengu að eigast.

4. gr.
Veita m á m önnum  rík isborgararje lt m eð lögum . Ker þá um  konu

m anns og bö rn  þeirra eftir 3. gr., og um  óskilgetin bö rn  konu  eftir 1. gr.,
nem a lögin láti öðruvisi um  m ælt.

5. gr.
NTú verður m að u r rik isborgari í öðru  landi, og m issir hann  þá íslensks 

rikisfangs, og slikt hið sam a kona hans og skilgetin börn  ósjálfráð, nem a þau 
hafi heim ilisfang á íslandi og haldi því. E f kona þess, er tekið hefir rikisfang 
annarsstaðar, eða börn , fylgja ekki þvi rikisfangi, þá skulu  þau ávalt halda 
rikisfangi sinu á íslandi.

Nú vill m aður gerast rikishorgari í öðru  landi, getur konungu r þá leyst 
hann  undan  þvi að hafa rikisfang á íslandi, enda skal hann  hafa tekið rikis-
fang erlendis innan  ákveðins tim a.

6. gr.
Kona m issir islenskan rik isborgararjelt, ef m aður hennar hefir hann  

eigi. Sam a er um  börn , sem þau áttu  sam an, áð u r en þau gengu að eigast, 
og þá voru ósjálfráð.

7. gr.
Nú brevtist rikisfang konu á Islandi sakir giftingar, og haggar það eigi 

rikisfangi þe irra  barna, er hún  hefir á tt við öðrum  en bónda sínum .

8. gr.
Nú er ókunnugt um  rikisfang barns, og skal það þá eiga ríkisfang á 

íslandi, þar til annað  reynist sannara .

9. gr.
íslenskir rík isborgarar skulu  þeir allir vera, sem áttu  lögheim ili á ís- 

landi 1. des. 1918, með þeim  undantekningum , sem  hjer segir:
1. Þegnar annara rikja en íslands og Danmerkur, sem lögheimili áttu 

á íslandi 1. des. 1918, halda ríkisfangi sinu.



2. Þeir, er hvergi áttu  rikisfang 1. des. 1918.
3. D anskir rík isborgarar, sem  lögheim ili áttu  á íslandi 1. des. 1918, 

og eigi m yndi vera o rðn ir íslenskir rík isborgarar sam kvæ m t ákvæ ðum  þessara 
laga, þó að þau hefði gilt fyrir 1. des. 1918, skulu  halda dönskum  ríkisborg- 
ararjetti, en hafa þó rjett til að áskilja sjer íslenskt rikisfang, ef þeir lýsa því 
fyrir viðkom andi lögreglustjóra fyrir 31. des. 1921. Yfirlýsingin teku r til konu 
m anns, enda hafi þau eigi slitið sam vistir, og skilgetinna ósjálfráðra barna 
hans, og ef ógift kona er, óskilgetinna ósjálfráðra ba rna  hennar.

Eigi skal það talið heim ilisfang á íslandi sam kvæ m t þessari grein, þótt 
danskur m aður hafi dvalist þar 1. des. 1918 sem  sjúklingur á sjúkrahúsi, við 
nám , i fangelsi eða sem þurfam aður, nem a sú vist sje áfram hald  af heim ilis- 
fangi á íslandi.

10. gr.
Nú fær m aður íslenskt rikisfang sam kvæ m t upphafi 9. gr., og tekur þá 

kona hans ríkisfang hans, hvar sem hún var heim ilisföst 1. des. 1918, enda 
hafi þau eigi slitið sam vistir. Sam a er um  skilgetin ósjálfráð börn , ef faðir 
þeirra verður íslenskur rikisborgari, og óskilgetin ósjálfráð börn , ef m óðir 
þeirra  verður það.

11. gr.
Þeir, er áttu  lögheim ili í ríki D anakonungs 1. des. 1918, og vera m yndi 

islenskir rík isborgarar sam kvæ m t ákvæ ðum  laga þessara, ef þau hefði gilt fyrir
1. des. 1918, skulu verða islenskir rik isborgarar, en hafa þó rjett til að áskilja 
sjer danskt ríkisfang, ef þeir Ksa því fyrir v iðkom andi lögreglustjóra fyrir 31. 
des. 1921. Yfirlýsingin tekur til þeirra, er í 9. gr. 3. segir.

Þeir, sem lögheimili áttu  u tan  íslands og ríkis D anakonungs 1. des. 
1918, og vera m yndi íslenskir rik isborgarar sam kvæ m t ákvæ ðum  þessara laga, 
ef þau hefði gilt fyrir 1. des. 1918, skulu  verða íslenskir rik isborgarar ásam t 
konum  og bö rnum  svo sem i 10. gr. segir, enda hafi þeir eigi tekið rikisfang 
utan ríkis D anakonungs og íslands.

12. gr.
D óm sm álaráðherra  sker ú r ágreiningi um  það, hvort m aður lullnægi 

sk ihuðum  til að verða íslenskur rikisborgari sam kvæ m t 9 .— 11. gi. Skjóta má 
þeim úrskurð i und ir ú rlausn  dóm stó lanna.

13. gr.
Lög þessi gilda frá og m eð 1. des. 1918.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Samkvæmt 6. gr. dansk-íslenskra sambandslaga 30. nóv. 1918 hefir ísland 
fengið viðurkendan þegnum sínum til handa islenskan rikisborgararjett. Til þess 
tima var rikisborgararjettur sameiginlegur Dönum og íslendingum samkvæmt



auglýsing nr. 5, 10. apríl 1908, er birti á fslandi dönsk lög frá m ars 1898, 
breyttri útgáfu, um að öðlast og missa rjett innborinna m anna. Sakir þessarar 
breytingar, er sambandslögin hafa í för með sjer, er nauðsynlegt að setja lög um 
það, hverjir skuli taldir íslenskir rikisborgarar 1. des. 1918, er sambandslögin 
öðluðust gildi, og hvernig fara skuli framvegis um íslenskan ríkisborgararjelt.

Um 1. gr.
E r að efni til samhljóða 1. gr. og 7. gr. 1. málsgr. augl. 1908.

Um 2. gr.
E r sama efnis og 2. gr. augl. 1908, að viðbæltum 2. málsgr. 1. málslið

9. gr. þó er sú breyting gerð, að yfirlýsingu samkvæmt greininni skal senda lög- 
reglustjóra, en eigi stjórnarráði.

Um 3. gr.
Svarar til 3. gr. augl. 1908.

Um 4. gr.
Svarar til 4. gr. augl. 1908.

Um 5. gr.
Svarar til 5. gr. augl. 1908.

Um 6. gr.
Sama efnis sem 6. gr. augl. 1908.

Um 7. gr.
Svarar til 7. gr. 3. málsgr. augl. 1908.

Um 8. gr.
Saina efnis sem 8. gr. augl. 1908.

Um 9. —12. gr.
Nauðsyn ber til þess að ákveða svo skýrt sem föng eru á, hverjir skuli 

taldir íslenskir ríkisborgarar 1. des. f. á., þegar sambandslögin gengu í gildi. — 
Glöggvast þykir að leggja heimilisfangið til grundvallar, þannig að allir íslend- 
ingar og Danir, er þann dag átlu heimilisfang á íslandi, verði islenskir þegnar. 
Eigi þykir fært að skilgreina í lögum eitt skifti fyrir öll, hverjir skuli íslenskir 
taldir eða danskir. Er hætt við, að sú skilgreining yrði annað hvort of þröng eða 
of rúm. Umboðsvaldi og dómstólum er ætlað að ráða fram úr því hverju sinni.

Það þykir rjett að heimila dönskum m önnum, búseltum  á íslandi 1. des. 
1918, rjett til að halda dönsku rikisfangi, ef þeir lýsa ósk sinni um það innan 
ákveðins tíma. Ákvæðin um þýðingu slikrar yfirlýsingar um konu slíkra manna 
og börn eru í samræmi við alm ennar reglur og önnur fyrirmæli frv., sbr. 1., 3.,
4. og 5. gr. Líkt er að segja um það ákvæði, að útlend, þar á meðal dönsk kona, 
gift islenskum ríkisborgara, heldur rikisfangi m anns síns, og hefir hún þvi eigi 
slíka heimild, sem Dönum er alment veitt í 9. gr. .



Ákvæðin um þá menn, sem búsettir voru á íslandi 1. des. 1918, í 1. og
2. tölul. 9. gr. þarf eigi að skjTra.

Það er i samræmi við gildandi löggjöf, að vist á sjúkrahúsi o s. frv. er 
eigi talin heimilisfang.

í 1. málsgr. segir sjerstaklega um íslendinga i Danmörku. Gerl er ráð 
fyrir því, að þeir taki islenskt ríkisfang þar, nema þeir óski að hafa danskt 
rikisfang.

Rjett þykir að veita íslenskum m önnum, sem búsettir voru erlendis og 
eigi í Danmörku, kost á að hafa íslenskt ríkisfang og halda því (2. málsgr.), ef 
þeir hafa eigi gerst þegnar annara ríkja. Nær þetta t. d. til Vestur-íslendinga.


