
Ed. 348. Frnmvarp

til laga um  rikisborgararjett,  hversu m enn  fá h a n n  og missa.

(Eftir  2. um r. i Ed.).

1. gr.
Skilgetið barn  fær islenskt rikisfang jafnskjótt sem það fæðist, ef faðir þess 

er þá  íslenskur rikisborgari, og óskilgetið barn ,  ef m óðir  þqss er það  þá.



Nú er óknnnugt um  ríkisfang barns, og skal það þá talið islenskur 
rikisborgari, þar  til annað  reynist sannara.

2. gr.
Nú hefir kar lm aður, eða ógift kona, sem bjer á landi er fæddur, en á 

b jer þó ekki rfkisfang, baft bjer samfleytt lögheimili uns h an n  er fullra 19 ára 
gamall, og öðlast h an n  þá íslenskt rikisfang, hvort  sem h an n  er fæ ddur áður en 
lóg þessi ganga i gildi eða eftir það, enda hafi aðili ekki siðasta árið  lýst þvi skrif- 
lega fyiir lögreglustjóra, að h an n  hirði ekki að öðlast íslenskt rikisfang, og þá 
jafnfram t sannað  rikisborgararjett  sinn i öðru  landi með löggíldu vottorði. Ekki 
stoðar þó slík yfirlýsing, ef faðir aðilja, ef h an n  er skilgetinn, og m óðir bans, ef 
b an n  er óskilgetinn, hafa sjálf tilskilið sjer erlent ríkisfang með þessum hætti.

Ef m aður fær íslenskt rikisfang sam kvæ m t þessari grein, þá fylgja kona 
hans  og skilgetin b ö rn  þvi ríkisfangi. Sam a er um  óskilgetin börn, ef m óðir þeirra 
á h lu t að máli.

3. gr.
Nú gengur islenskur rikisborgari að eiga konu, sem á erlent rikisfang, 

og fær h ún  þá ríkisfang m anns  sins. Sam a er um  ósjálfráða og ógift börn , er 
þau  bafa sam an  átt.

4. gr.
Veita m á m ö nnum  íslenskan rikisborgararjett  með lögum sam kvæ m t fyr- 

irm ælum  stjórnarskrárinnar .
Nú fær m að u r  rikisfang sam kvæ m t undanfarand i málsgrein, og fylgja 

þá kona bans  og ólögráða og ógift börn , er þau  hafa sam an  átt, rikisfangi hans, 
nem a lögin láti öðruvisi um  mælt. Óskilgetin börn, ógift og ólögráða, fylgja með
sama hætti ríkisfangi m óður sinnar.

5. gr.
Nú verður m að u r  rikisborgari i öðru landi, og missir h an n  þá islensks 

rikisfangs. Sá, er öðlast hefir íslenskt rikisfang er h ann  fæddist, heldur þvi þó 
þ ar  til h an n  flylst búferlum af landi hjeðan.

6. gr.
ís lenskur m að u r  og íslensk kona ógift, sem fædd eru erlendis og aldrei

hafa átt lögheimili á íslandi, m issa islensks rikisfangs, þá er þau  eru fullra 22
ára að aldri. Pó m á kveða svo á með konungsúrskuið i,  að aðili megi halda ís- 
lensku ríkisfangi.

Nú hefir m að u r  dvalist hjer á landi til nám s eða í einhverju öðru skyni,
er af megi ráða það, að h an n  vilji is lenskur ríkisborgari vera, og skal þá lita
svo á  í þessu efni, sem h an n  hafi ált heim a á íslandi.

E f m að u r  missir íslensks rikisfangs sam kvæ m t þessari grein, þá fer með
sam a hælti um  konu hans  og skilgetin börn. Sama er u m  óskilgetin börn, ef
aðili er kvenm aður .



7. gr.
K onungur getur leyst þann, sem orð inn  er erlendur rikisborgari eða ætlar 

að verða það, undan  þegnskyldu á íslandi, enda sanni aðili, að h an n  verði inn- 
an ákveðins tim a erlendur ríkisborgari, ef h an n  er ekki þá þegar orðinn það.

8. - gr.
Kona, sem gengið hefir að eiga erlendan rik isborgara áðu r  en lög þessi 

kom u til f ram kvæ m dar og befir því mist íslensks rikisfangs, skal aftur fá það, ef 
h ún  sendir ráð h e rra  beiðni um  það, enda hafi h ú n  gerst íslenskur ríkisborgari 
þegar er h ú n  fæddist og átt ja fnan  lögheimili á landi hjer siðan sá ráðahagur tókst. 
E n  missa skal h ú n  islenskan rikisborgararjett  jafnskjólt sem h ú n  fiytst búferlum 
af íslandi. .

Þeir einir, sem náð  hafa 22 ára  aldri að 3 á rum  liðnum frá þvi, er lög 
þessi ganga i gildi, missa rikisfang sam kvæ m t 6. gr. laga þessara.

Að öðru  leyti skal fara eftir lögum þessum, ef sú staðreynd, er veldur 
þvi, að m að u r fái íslenskan rikisborgararjett  eða missi han n ,  gerist eftir að þau 
ganga í gildi, nem a þau  láti öðruvísi um  mælt.

9. gr.
Með lögum þessum  eru ú r  gildi n u m d ar  1.—8. gr. laga nr. 21, 6. okt. 1919, 

um rikisborgararjett, hversu  menn fá h an n  og missa.


