
Nd. 14. Frumvarp til laga
iim breyting á lögum nr. 82 9. júlí 1941, um viðauka við lög nr. 73 31. des. 1937, um 
gjaldeyrisverzlun o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1942.)

1. gr.
Aftan við 3. gr. laga nr. 82 9. júlí 1941 bætist:
Má í reglugerðinni ákveða um viðurlög fyrir brot gegn henni og um málsmeð- 

ferð út af brotum á henni.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Frum varp þetta er lagt fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjó rnarskrárinnar og er 

samhljóða bráðabirgðalögum, sem gefin voru út 9. des. 1941 og hér með fylgja.



Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 82 9. jú lí 1941, um viðauka við lög nr. 73 
31. des. 1937, um gjaldeyrisverzluii o. fl.

PtÍKISSTJÓRI ISLANDS

yjörir knnnugi:  Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að enda þótt svo sé ákveðið 
í 3. gr. laga nr. 82 9. jú lí 1941, að heimilt sé að ákveða, að óheimilt sé að selja 
eða veðsetja innstæður á biðreikningum, sem m yndaðar eru samkvæmt ákvæð- 
um þeirra laga, séu engin viðurlög lögð við brotum  á slíku banni, og telur 
hann nauðsvnlegt, að ákvæði um slík viðurlög verði sett inn í lögin.

Með því að ég fellst á, að brýna nauðsyn beri til að setja bráðabirgðalög 
samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar um fram angreint efni, tel ég rétt að gefa 
út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
Aftan við 3. gr. laga nr. 82 9. júlí 1941 bætist:
Má í reglugerðinni ákveða um viðurlög fvrir brot gegn henni og um málsmeð- 

fcrð út af brotum á henni.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 9. desember 1941.
Sveinn Björnsson.

(L. S.) __________________
Eysteinn Jónsson.


