
Frumvarp til laga
um

viðauka við iög nr. 10, 8. sept. 1915, um heimild fyrir ráðherra Islande 
til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum.

(Lagt fyrir alþingi 1916).

1. gr.
Við 1. gr. laga nr. 10, 8. sept. 1915 bætist:
1 reglugjörð má ákveða sekt fyrir brot gegn ákvæðum hennar eða 

ráðstöfunum gerðum samkvæm t henni.

• 2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

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 .

í lög nr. 10, 8. sept. 1915 vantar ákvæði eða að minsta kosti glögg 
ákvæði um  heimild til ákvörðunar sekta i reglugjörð, er setja átti samkvæm t 
lögunum. í  desembermán. 1915 setti verðlagsnefndin hám arksverð á mjólk, en 
þá kom sú skoðun fram, að engin viðurlög væri unt að setja, þótt m enn ó- 
hlýðnuðust neíndu verðlagsákvæði. Fyrir því þótti stjórninni sjálfsagt að gera 
ráðstafanir til bráðabirgðalaga þeirra, sem bjer með eru prentuð sem fylgi- 
skjal, og veittu heimild til að ákveða sektir fyrir brot þau, er fram in kynnu 
að verða gegn ákvæðum reglugjörðar þeirrar, er sett var eða sett yrði um 
verðlag á vörum.



Fylgiskjal.

Bráðabirg'ðalög'

um

viðaukn við lög nr. ÍO, 8. sept. 1915, um lieimilcl tyrir ráðherrk 
íalanda til að akipa neínd til að ákveða verðlag á vörum.

Vjer Chri8tian hinn Tíundi, af guðs náð D anm erkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og 
Aldinborg.

Gjörum kunnugt: t*ar eð upp hefur verið borið fyrir Oss, að í lög 8. 
sept. 1915, um heimild fyrir ráðherra íslands til að skipa nefnd til að ákveða 
verðlag á vörum, vanti ákvæði, er heimili að leggja sektir við brotum  á reglu- 
gjörð samkvæm t 1. gr. tjeðra laga, en að án slikrar ákvörðunar geti fram- 
kvæmd laganna orðið óhæg eða jafnvel ómöguleg, þá teljum Vjer það brýna 
nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög samkvæmt 11. gr. stjórnarskrárinnar, um 
viðauka við tjeð lög.

Því bjóðum Vjer og skipum tyrir þannig:

1. gr.
Við 1. grein laga nr. 10, 8. sept. 1915 bætist:
í reglugjörð má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum hennar eða 

ráðstöfunum  gerðum sam kvæm t henni.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.

Geíið á Amalíuborg, 30. desember 1915.

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

Christian R.
(L. S.)

Einar Arnórsson.


