
líd. 137. Frnmvarp

til laga um breyting á almennum hegningarlögum handa íslandi, 25. júni 1869.

Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. gr.
í 5. gr. skal í stað orðanna »við hið danska riki — i öðru ríki« kom a: 

við hið íslenska ríki með landráðum eða drottinsvikum við konung, falsar 
peninga rikisins eða býr til eftirmynd þeirra, gerir á hluta nokkurs islensks 
embættismanns, er skipaður er i öðru riki.

2. gr.
1 sjöttu gr. kemur »stjórnarráðinu« fyrir »stiptamtmanninum«.

3. gr,
Áttunda gr. fellur niður.

4. gr.
í 17. gr. kemur »á íslandi« fyrir »i löndum Danakonungs«, »úr landi« 

fyrir »úr löndum Danakonungs«.

5. gr.
Enn fremur fellur 28. gr. siðari málsliður niður, og fyrri málsliður af 

29. gr. slíkt hið sama.
1 31. gr. kemur' »ríkissjóð« i stað orðanna »hinn sama sjóð og lands- 

tekjurnar«.

6. gr.
í 37. gr. kemur »stjórnarráðinu« fyrir »stiptamtmanninum«, sömuleið- 

is á tveim stöðum i áttunda kap. 71. gr., og »stjórnarráðsins« fyrir »stiptamt- 
mannsins« i lok sömu greinar.

7. gr.
í 72. gr. kemur i stað fyrra málsliðar: »Veki maður uppreisn eða geri 

samsæri við önnur ríki, i þeim tilgangi, að koma hinu islenska ríki eða nokkr- 
um hluta þess undir yfirráð annara, eða brjóta nokkurn hluta þess undan lög- 
skipaðri stjórn rikisins«.

8. gr.
í 73. gr. kemur á tveim stöðum »islenska« fyrir »danska«, sömuleiðis 

á einum stað í 74. gr.



9. gr.
í 76. gr. kemur »íslenskur« fyrir »danskur«.

10. gr.
í 84. gr. falla niður orðin: við hirð konungs.

11. gr.
Fella skal niður 95. gr. — í 97. gr. kemur »stjórnarskránni« fyrir »grund- 

vallarlögunum« og »landsdóminn« tyrir »rikisrjettinn«.

12. gr.
í 123. gr. kemur »rikissjóði« fyrir »sjóði þeim, sem landstekjurnar renna i«.

13. gr.
Aftan við 257. grein kemur: Sömu refsing sæta þeir heimilisfastir menn 

á íslandi, sem gerast leppar útlendra fyrirtækja, sem heimilisfesta er skilyrði 
fyrir rekstri þeirra.

14. gr.
Fyrri hluti 266. gr. skal vera s v o : Hver sem býr til eftirmynd af pen- 

ingum, sem eru lögskipaður gjaldeyrir, eða af seðlum banka þeirra, er hafa 
lögleyfðan seðlaútgáfurjett, skal sæta 2 til 12 ára hegningarvinnu, og hver, sem 
falsar þá, 1 til 6 ára hegningarvinnu.

15. gr.
Úr 268. gr. skal fella orðin: »m eð þeim atvikum, að frumkvöðlinum 

ekki verður refsað i hinu danska riki«.

18. gr.
Lög þessi ganga þegar i gíldi.

G r e i n a r g e r ð .
Ekki þykir sama, eftir 1. des. 1918, að láta standa þau orðatiltæki, er 

hjer er farið fram á að breyta. Þvi er frv. þetta fram komið. Efnisbreytingar 
eru engar gerðar.


