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uin fjarskipti.

137. Frumvarp til laga

(Eftir  3. umr. í Nd.).

I. K A F H  
Orðaskýringar.

1. gr,
í lögum þessum m erk ja  orðin:
Fjarskipti:  það, sem nefn t er „Téléeoinm unication" í a lþ jóðafja rsk ip tasam n- 

ingnum (Convention Internationale des Télécommunications, Madrid 1932), og 
þýðir hvers konar fjarflu tning tákna, m erkja, skriftar, mynda og alls konar hljóða 
eftir vírum, rafgeislum (radio) eða ineð öðrum kerfuin eða aðferðum, hvort sem eru 
rafmagns eða sjónm erkja (semafor).

Fjarskip tavirk i:  hverskonar taugar, tæki, tækjahluti, búnað o. þvl., sem er 
sérstaklega ætlað til að koma á fjarsk ip tum  eða reka þau, hvort heldur er til send- 
ingar, viðtöku eða til þess að flytja aðkomin merki áfram.

II. KAFLI 
E inkaré ttu r ríkisins.

2. gr.
Ríkið hefir einkarétt á :

1. Að stofna og reka á íslandi og í íslenzkri landhelgi og lofthelgi hvers konar 
fjarskipti með rafs traum  eða raföldum, þar á meðal ljósöldum, er ná til send- 
ingar, flutnings og m óttöku skeyta, tals, tóna, m ynda eða an n a rra  slíkra merkja, 
hvort heldur er eftir vírum, gegnum loft, sjó eða land eða á annan  hátt.

2. Að flytja til landsins, selja, leigja eða dreifa út á annan hátt, smíða, gera við, 
breyta eða setja upp hvers konar fjarskiptavirki (tæki, taugar, búnað o. þvl.) 
eða liluta þeirra, sem notaðir eru til þess, er í 1. tölulið segir, á íslandi eða í 
íslenzkum skipum, flugvélum eða öðrum  farartæ kjum , hvort heldur eru til 
viðtöku, sendingar eða flutnings.

3. Að gefa ú t  nafnaskrá  um fjarskiptaslöðvar og notendur fjarskiptavirkja .

3. gr.
Ráðherra sá, sem fer með fjarskiptam ál rikisins, getur heimilað einstökuin 

mönnum, félögum eða stofnunum að stofna og reka fjarskiptavirk i eða að flytja 
til landsins, selja, leigja eða dreifa út á annan hátt, smíða, gera við, breyta eða 
setja upp fjarskiptavirk i þau eða hluta þeirra, sem í 2. gr. getur. Leyfið skal veitt 
um ákveðinn tíma með þeim skilyrðum og kvöðum, sem ástæða þykir til í hvert 
skipti. Enn  frem ur getur ráðherra  með reglugerð veitt alm ennt leyfi til t iltekinna 
minni há tta r  framkvæmda, sem ekki er h;vtta á, að valdi tru flunum  á rekstr i  fjar- 
skiptavirkja ríkisins.

4. gr.
Nú eiga einstakir nienn, félög eða stofnanir fjarskiptavirki, sem ráðherra  hefur 

áður heimilað að stofna eða reka, og skulu þau leyfi þá haldast, sem hafa verið
gefin ú t  eftir 31. desember 1936, nema annað sé ákveðið í levfisbréfi, sbr. þó 7. gr.
Eldri leyfisbréf eru ógild. Leyfishafar skulu að öllu leyti fylgja regluni þeiin og
íyrirm ælum  um fjarskiptavirki, sem um  þau gilda á hverjum  thna.



5. gr.
Ráðherra  getur látið innsigla fjarskiptavirki, sem ekki eru í notkun, eða hluta 

þeirra, eða fyrirskipað að fá þau afhent til geymslu undir  innsigli. Innsiglið má 
ekki hrjó ta  án heimildar ráðherra.

0. gr.
F jarsk ip tav irk i í erlendum skipum, flugvélum eða öðrum erlendum farartækj- 

um, sem eru innan  íslenzkrar landhelgi eða lofthelgi, má aðeins nota samkvæint 
þeim ákvæðum, sem ráðherra  setur í reglugerð. Ráðherra getur hannað öll fjar- 
skipti innan islenzkrar landhelgi og lofthelgi og gert þær ráðstafanir, er nauðsyn- 
legar þykja til þess að banninu verði hlýtt.

7. gr.
Nú vill ríkisstjórnin lá  r ík inu  til handa tiltekin ljarskiptavirki, sem einstakir 

menn, félög eða stofnanir eiga, án þess að svo sé áslatt, er í ;3. gr. getur, og má þá, 
ef samkomulag næst ekki, laka þau ciguarnámi gegn endurgjaldi, er ákveðið skal 
af matsnefnd, sem til þess sé kvödd. Miða skal m atsuppha'ðina við þá fjárha'ð, er 
ætla má, að slik fjarskiptavirki m undu kosta af nýju, þegar afhending fer fram, 
en þó með fullu tilliti t i l .a ld u rs  fjarsk ip tav irk janna og þess slits, sem á þeim er 
orðið. í  m atsnefnd skulu vera .'i menn. Hæsliréttur nefnir form ann nefndarinnar. 
Annan h inna nefnir héraðsdómari, þar sem levfishafi á varnarþing, en h inn þriðja 
nefnÍF Verkfræðingafélag íslands. E ignarnáin skal ná til allra  tæ kja  og búnaðar 
sama fjarskiptakerfis, nem a eigandi samþykki, að einungis nokkur hluti þess sé 
tekinn.

8. gr.
Eigendur fjarsk ip tav irk ja  eru skyldir til, hvenær sem þess er krafizt, að lála 

póst- og s im am álastjórninni í té skýrslur um fyrirtækið og leyfa eftirlit með því. 
Séu slíkar skýrslur eigi gefnar innan hæfilegs frests, sem póst- og símamálastjórnin 
setur, má knýja  þær fram með dagsektum, er renna í ríkissjóð.

III. KAFLI 
Skylda skipa til að hafa radíóstöð.

9. gr.
Ráðherra gctur madt svo fvrir, að hvert íslenzkt þilskip, sem siglir meira 

en 3 sjóm ilur frá landi, skuli hafa loftskeytastöð eða radíótalstöð með ákveðnu 
lágmarksafli og ákveðnu öldusviði og að m innsta  kosti einn skipverja, er hafi starf- 
ræksluskírteini fvr ir  slíka stöð samkvæmt gildandi alþjóðareglugerð (Kairo 1938). 
Sé skipið í förum milli íslands og útlanda og hafi m innst 12 m anna áhöfn, eða sé það 
farþegaskip, yfir 200 rúm lestir að stærð, sein sigli með ströndum  fram, má skylda 
það til að hafa loftskevtastöð með m innst 7ö watta afli í loftneti á 600 m etra  öldu- 
lengd og að m innsta kosti cinn skipverja með loftskevtaprófi. Ef siglingaleið farþega- 
skipsins er að jafnaði í nánd  við strandarstöð, þar sem haldinn er hlustvörður á 
neyðarbylgju talstöðvanna allan sólarhringinn, má þó i stað loftskeytastöðvar láta 
nægja, að skipið hafi talstöð með ákveðnu lágmarksafli, er svari til fjarlægðar 
venjulegrar siglingaleiðar frá strandarstöðinni.



IV. KAFLI
Stjórn, reks tu r  og eftirlit  f jarskiptamála.

10. gr.
Póst- og sím amálastjórnin annast framkvæmd á einkarétti ríkisins, sem í öðrum 

kafla getur, og hefur eftirlit með því, að gildandi alþjóðafyrirmælum, m illiríkjasamn- 
ingum, lögum, reglugerðum og fyrirm ælum  uin f jarskiptam ál sé fylgt, þar á meðal 
gildandi fyrirmælum til örvggis m annslífa á sjó, að því er snertir  radíótæki í íslenzk- 
urn skipum og rekstur þeirra. Þó er undanskilin  fram kvæm d þeirra mála, sem ríkis- 
útvarpinu, v itam álastjórninni og skipaskoðun ríkisins eru falin með sérstökum lögum.

11. gr.
Póst- og' sím am álastjórninni er lieimilt að láta fram kvæm a þær breytingar og 

endurbætur á núverandi fjarsk ip tav irk jum  ríkisins og gera aðrar ráðstafanir, sem 
reynslan hefur sýnt, að nauðsynlegar eru góðum og öruggum rekstri, eða alþjóða- 
fvrirmæli eða m illirík jasam ningar krefjast. Enn frem ur að reisa minni há tta r  fjar- 
skiptastöðvar, svo og að setja upp notendasíma og stofna til anna rra  minni háttar 
framkvæmda.

12. gr.
Ráðherra setur g jaldskrár fvrir  uppsetningu og no tkun  fja rsk ip tav irk ja  og 

breytir þeim, þegar þörf krefur. H ann sctur í reglugerð nánari  fyrirmæli um  fram- 
kvæmd fjarskiplamála, rekstur og viðhald fjarskiptavirkja , eftirlit með þeim og 
annað, er þar að lýtur.

V. KAFLI
Uppsetning og vernd fjarsk ip tav irk ja  o. fl.

13. gr.
Sérhver eigandi eða um ráðam aður fasteignar er skyldur að leyfa póst- og 

síinamálastjórninni að leggja vira og taugar fjarsk ip tav irk ja  uin land sitt, y fir  
það eða í jörðu, yfir hús eða önnur m annvirk i á landinu, á þeim, gegnum þau eða 
undir þeim. Heimilt skal að taka efni það, sem þarf  til lagningar víra eða tauga, 
svo sem grjót, möl eða grassvörð, þar sem lientast er. Þó skal taka  tillit til þess, 
ef því verður við komið, hvar eigendur eða um ráðam enn m annvirkja  æskja eftir, 
að v írar  eða taugar, sem snerta eign þeirra, séu lagðar, eða efni tekið, enda hafi það 
engan verulegan kostnaðarauka eða önnur vandkvæði í för með sér.

Mönnum, sem í þágu póst- og shnam álastjórnar eru að starfa  að þessum fjar- 
skiptavirkjum  eða hafa um sjón með þeim, skal heimilt tá lm unarlaust að fa ra  urn 
land m anna eða hús, svo framarlega sem það að dómi póst- og sím am álastjórnar 
telst nauðsynlegt vegna þessara starfa. Um hús, sem húið er í, mega þeir þó ekki fara 
nema frá kl. 8 að morgni til kl. 10 að kvöldi, nema samkvæmt skriflegum lirskurði 
póst- og símamálastjórnar, enda forðist þeir að valda íbúunum  meiri óþægindum en 
brýnasta  nauðsyn krefur.

14. gr.
Þar, sem fjarskiptavirk i ríkisins eru, m á ekki reisa m annvirki, setja upp tæki, 

leggja pípur eða raftaugar, gera ja rð rask  eða aðrar ráðstafanir, er af geta hlotizt 
skemmdir á f jarsk ip tav irk junum  eða tru flun  á rekstri  þeirra, nem a áður hafi feng- 
izt samkoinulag við póst- og s ím am álastjórnina um, hvernig það skuli gert og hve- 
nær. Sá, er óskar að gera þessar ráðstafanir, ber allan kostnað, sem af þeim leiðir, 
beinan og óbeinan, nema annað hafi orðið að samkomulagi. Ef óvæntur a tburður 
hefur gert það nauðsvnlegt að fram kvæm a áðurnefndar ráðstafan ir  fyrirvara laust 
eða þær hafa verið fram kvæm dar í ógáti, skal sá, er þær gerir, þegar í stað t ilkynna



það póst- og símamálastjórninni, og skal hann  greiða allan kostnað, sem af þeiin 
leiðir, bæði beinan og óbeinan, t. d. viðskiptatap, nema annað verði að samkomulagi.

Nú hcfur einhver einhvers konar mannvirki, tæki, pípur, ra ftaugar o. þvl., sem 
geta vaidið truflunum  á rekstr i  f jarsk ip tav irk ja  rikisins, og skal póst- og simamála- 
stjórninni þá lieimilt að gera á kostnað eiganda nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 
koma í veg fyrir  baga þann, sem af þessu hlýzt eða getur hlotizt fyr ir  f jarskiptavirkin.

Ef ekki nást samningar um þessi mál við póst- og símamálastjórnina, er heim- 
ilt að skjóta m álunum  til ú rsku rða r  ráðherra .

15. gr.
Þegar skip er innan eða u tan  landhelgi að starfa að lagningu eða viðgerð fjar- 

skiptastrengja og ber til sýnis alþjóðamerki eða önnur merki, er gefa starf þetta 
til kynna, þá skulu önnur skip, sem sjá eða eiga að geta séð þessi merki, halda 
sér eigi skemmra en m ílufjórðung frá  aðgerðarskipinu. Net og önnur veiðarfæri 
skal hafa í sömu fjarlægð. Bátar skulu þó hafa 24 stunda frest til þess að taka burtu  
veiðarfæri, sem í sjó liggja.

Nú hefur dufl verið lagt út vegna lagningar eða viðgerðar á sæstreng fjarskipta- 
virkja, og' skulu skip þá halda sér og veiðarfærum sínum eigi skemmra en 44 úr 
m ílufjórðung frá duflinu.

16. gr.
Ef skip hefur orðið að sleppa akkeri eða leggja net eða önnur veiðarfæri í söl- 

u rn a r  til þess að kom ast h já  því að skennna sæstrengi fjarskiptavirk ja , enda hafi 
skipið sjálft ekki stofnað til hæ ttunnar  með gálauslegu atferli, þá á  það kröfu  til 
skaðabóta frá eiganda strengjanna. F.f unnt er, skal þegar færa til bókar skýrslu um 
tjónið, staðfesta af skipverjum. Svo skal og skipstjóri gefa sjóferðaskýrslu urn tjónið 
í fyrstu höfn, sem því verður við komið. F orm aður sjódóms, er við sjóferðaskýrslu 
tekur, skal þegar tilkynna eiganda sæstrengjanna um tjónið.

17. gr.
Ef afla þarf lóðar eða ann a rra r  eignar í sambandi við lagningu eða rekstur 

fjarsk ip tav irk ja  ríkisins, og' samningum uni kaup  verður ekki við komið, má eftir 
ráðstöfun ráðherra  taka  eignina eignarnánii gegn endurgjaldi, sem metið sé eftir 
eignarnámslögum.

Ríkissjóður skal og bæta tjón á landi manna, m annvirk jum  eða öðrum eignum, 
sem hlotizt hefur af lagningu eða viðhaldi f jarsk ip tav irk ja  ríkisins. Verði samning- 
uni ekki komið við, sknlu bæ turnar fa ra  eftir mati óvilhallra, dóm kvaddra manna.

18. gr.
í leyfisbréfum, sem gefin verða út samkvæmt 3. gr. laga þessara, má ákveða, að 

fyrirmæli 13., 14. og 17. gr. skuli að öllu eða nokkru  leyti og með þeim afbrigðum, 
er þurfa  þykir, ná til þeirra fjarskiptavirk ja , sem leyfisbréf hljóðar um.

VI. KAFLJ 
Leynd og vernd fjarskipta .

19. gr.
Allir starfsnienn, þar með tald ir  nemendur, f ja rsk ip tav irk ja  rikisins skulu 

skyldir, bæði meðan þeir gegna starf inu  og eftir að þeir hafa látið af því, að halda 
leyndu fyrir  öllum út í frá  efni skeyta, sem koma eða fara, svo og að þau hafi komið 
eða farið og hver hafi fengið þau eða sent. Þeir skulu og halda leyndu fyr ir  öllum 
ú t  í frá efni samtala um fjarskiptavirk i ríkisins, svo og að samtöl hafi farið fram 
og hverjir  hafi átt tal saman. Má ekki án  undangengins dóm súrskurðar veita óvið- 
komandi inönnum aðgang að því að sjá skeyti eða önnur starfræksluskjöl, sem al-



menningi er ekki ætlað að sjá, eða aðgang að því að hlusta á fjarskiptasamtöl eða 
hljóðrita þau. Ráðherra ákveður, hvort slíkum úrskurð i skuli áfrýjað. Sams konar 
leyndarskylda skal á þeim hvila uin m yndir  eða merki, sem flutt hafa verið um fjar- 
skiptavirkin og ekki eru fy r ir  almenning. Þeim er og stranglega bannað að notfæra 
sér á nokkurn  hátt  persónulega innihald slíkra skeyta, samtala, mynda, m erkja  eða 
starfræksluskjala . Ráðherra setur í reglugerð nánari  fyrirmæli um þagnarskyldu 
starfsmanna fjarskiptavirkja .

Þ rá t t  fy r ir  fyrirmæli 1. m álsgreinar iná veita lögreglunni aðgang að þvi að hlusta 
á simasamtöl, þegar öryggi landsins krefst þess eða um mikilsverð sakamál er að 
ræða, enda hafi dóm sm álaráðherra í hvert skipti fellt skriflegan ú rskurð  um, að 
svo skuli gert og um hvaða tímabil. Lögreglumönnum þeim, er viðkomandi lög- 
reglustjóri hefur falið að hlusta, er heimilt að skýra lögreglustjóra frá því einu, er 
jieir verða áskynja og varðar viðkomandi mál, en eru að öðru leyti þagnarheiti 
bundnir. Skýrslu samkvæmt frainansögðu m á eltki h irta  óviðkomandi niönnum eða 
opinberlega, nema það teljist nauðsynlegt samkva'int dómsúrskurði.

20. gr.
Ef nokkur starfsmaður, þar með taldir nemendur, f jarsk ip tav irk ja  ríkisins 

ónýtir, aflagar eða skýtur undan  skeytum, m yndum  eða öðrum merkjum , sem af- 
hent eru til flutnings um fjarskiptavirkin, eða ef hann liðsinnir öðrum i þess konar 
athajfi, þá varðar það viðurlögum samkva*mt 4. tölulið 27. gr.

21. gr.
í leyfisbréfum, er rík isstjórnin  gefur út samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara, 

má legg'ja á starfsmenn fjarskiptavirkja , sem leyfisbréfið h ljóðar um, sams konar 
skyldur sem á starfsm önnum  fjarskiptavirkja  ríkisins hvíla cftir 19. og 20. gr., enda 
varða þá brot á jieim skyldum söniu viðurlögum sem brot s tarfsnianna fjarskipta- 
virkja ríkisins.

22. gr.
Enginn má, án heimildar, taka  við fjarskeytum, m yndum  eða öðruni fjarskipta- 

m erkjum  eða hlusta á fjarskiptasamtöl. Ekki má heldur skrá neitt slíkt, t i lkvnna það 
öðrum eða notfæra sér það á nokkurn  hátl.

VII. KAFLI 
Stöðvun fjarskipta.

23. gr.
Ríkisstjórnin á rétt til að stöðva hvert skevti eða samtal eða önnur fjarskipti, 

sem teljast hættuleg öryggi rikisins eða koma í bága við lög landsins, opinbera 
reglu eða siðferði. Þegar eins stendur á, getur hún sömuleiðis stöðvað rekstu r fjar- 
sk ip taþjónustunnar uin skennnri eða lengri tíma og að nokkru  eða öllu leyti.

VIII. KAFLI 
F jarsk ip tav irk i  á hættulegum tímum.

24. gr
Á ófriðartímum og þegar það telst nanðsynlegt vegna öryggis ríkisins, getur 

ráðherra fyrirskipað, að engir aðrir  en þeir, sem heimild hafa til þess frá  póst- og 
símamálastjórninni, megi eiga eða hafa  í vörzlum sínum tilteknar tegundir fjar- 
skiptavirkja eða hluti, sem eru sérstaklega ætlaðir í þau, og ekki heldur aðrar til- 
teknar tegundir tækja, sem nota má til þcss að koma á fjarskiptum. Ráðhcrra getur



einnig bannað að aðstoða menn við að setja saman þess k onar  fjarsk ip tav iik i  eða 
tæki án heimildar eða að afla hlu ta  til þeirra eða að hvetja  menn beint eða óbeint 
til þessa.

25. gr.
Nú á m aður eða hefur í vörzlum sínum einhver slik fjarskiptavirk i eða tæki, 

sem nefnd eru í fyrirmælum  ráðherra  samkvæmt 24. gr., og skal hann  þá þegar í 
stað tilkynna póst- og sím amálastjórninni það og afhenda henni f jarsk iptavirk in  
eða tækin eða hluta þeirra eftir því, sem hún  þá mælir fy r ir  um. Komi endurgjald 
til greina, fer það eftir mati póst- og sím amálastjórnar.

IX. KAFLI 
Milliríkjasamningar.

26. gr.
Alþjóðasamningar og aðrir  m ill irík jasam ningar um fjarskiptamál, sem ríkis- 

stjórn íslands fullgildir, ásaint þar að Iútandi reglugerðum, sein r ík isstjórnin  við- 
urkennir, skulu gilda sem lög, og varða brot gegn ákvæðum þeirra refsingu sam- 
kvæmt 1. lið 27. gr.

X. KAFLJ
Viðurlög við brotum  á lögum þessum o. fl.

27. gr.
1. Brot gegn 2.—6. gr., 1. mgr. 14. gr. og 15. gr. varða sektum allt að 10000 krón- 

um, eða varðhaldi, ef rniklar sakir eru. Upptæk skal gera tæki þau og hluti, sem 
í heimildarleysi hafa verið flutt inn, smíðuð eða starfrækt.

2. Valdi m aður af ásettu ráði eða gálevsi tru f lun  eða skemmdum á fjarskipta- 
virkjum, þá varðar það sektum, nem a verki sé svo varið, að það eigi að varða 
refsingu eftir því sem í 176. gr. alm ennra hegningarlaga segir. Sá, sem skemmd- 
um eða truflun  hefur valdið, skal bæta allt tjón, sem af því hefur hlotizt, þar 
með talið viðskiptatap.

3. Brot gegn 19. gr. (sbr. og 21. gr.) varðar refsingu samkvæmt 136. gr. almennra 
hegningarlaga, sé það framið af ásetningi. Víkja skal þá starfsmanni þeim, sem 
brotlegur hefur gerzt, frá starfi. Sé brotið framið af s tarfsmanni stofnunar, sem 
í 3. eða 4. gr. getur, sbr. 21. gr., skal honum  vikið ú r  þ jónustu  stofnunarinnar, 
ef rík isstjórnin  krefst þess.

Hafi brot gegn 19. gr. (sbr. og 21. gr.) verið framið af gáleysi, varðar það 
sektum.

4. Brot gegn 20. gr. (sbr. og 21. gr.) varðar refsingu samkvæmt 137. gr. almennra 
hegningarlaga, sé það framið af ásetningi. Ákvæði 3. töluliðs hér á undan um 
brottvikningu starfsmanns þess, er sekur hefur gerzt, kom a hér einnig til greina. 
Sé brotið framið af gáleysi, varðar það sektum

5. Brot gegn 22. gr. varðar sektum samkvæmt 1. mgr. 228. gr. a lm ennra hegningar- 
laga.

6. Brot gegn 24. og 25. gr. og fyrirmælum, er ráðherra  setur samkvæmt þeim, varða 
varðhaldi eða fangelsi. Þó má beita sektum, ef sök er smávægileg eða sérstakar 
m álsbætur eru fyr ir  hendi.

7. Þann, sem ekki stendnr skil á áföllnum gjöldum á ré ttum  gjalddaga fyr ir  fjar- 
skipti eða afnot fjarskiptavirk ja , má útiloka algerlega frá  öllum fjarskiptum, 
hvort heldur er til hans eða frá  honum, um óákveðinn tíma, þar til hann  hefur 
greitt skuld sina að fullu.

8. Ákveða má í reglugerðum, sem settar verða samkvæmt lögum þessum, að brot 
gegn ákvæðum þeirra varði refsingum samkvæmt lögunum.



28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla  þá ja fn fram t ú r  gildi:
Lög nr. 12 20. okt. 1905, um ritsíma, talsíma o. fl.
Lög nr. 25 16. nóv. 1907, um vernd ritsíma og talsíma neðansjávar.
Lög nr. 35 20. okt. 1913, um ritsíma- og talsimakerfi íslands.
Lög nr. 82 14. nóv. 1917, um rekstur loftskeytastöðva á íslandi.
Lög nr. 83 14. nóv. 1917, um breytingar og viðauka við lög nr. 35 20. okt. 1913, 

frá  Vi 1942.
Lög nr. 52 28. nóv. 1919, um viðauka og breytingar á lögum nr. 83 14. nóv. 1917. 
Lög nr. 35 15. jún í 1926, um breyting á lögum nr. 52 28. nóv. 1917.
Lög nr. 14 14. júní 1929, um breyting á lögum nr. 12 20. okt. 1905.
Lög nr. 38 14. jún í 1929, um breyting á lögum nr. 35 15. jún i 1926 og lögum nr. 52

28. nóv. 1919.
Lög nr. 36 28. jan. 1935, um breyting á lögum nr. 52 28. nóv. 1919."
Lög nr. 31 1. febr. 1936, um loftskeytastöðvar í islenzkum skipum.


