
Kd, 466. Frum varp

til laga um tilbúning og verstun með ópium  o. fl.

'Rftir  3. umr. i Ed.).

1. gr.
Bannaður er tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu  ópíum 

og verslun með það.
Undir bann þetta falla og ópíumsleifar allar og hvers kyns afgangur, 

einnig það, sem eftir verður þegar ópíum  er reykt.



2. gr.
Lyfsölum er heirailt að búa til og vinna úr, flytja inn og út og versla 

með óunnið ópium og ópíum  til lækninga, morfin, kókain og heróin, svo og 
hverskonar efnisblöndun, sem í er meira en V*0/0 a f  morfin eða meira en 
‘/i#°/« af heróín og kókaín. D óm sm álaráðuneytið  sem ur nánari reglur um 
afhendingu lækna á um getnum  lyíjum. Áfengisverslun ríkisins er heimilt að 
útvega læknum  lyí þessi frá ú tlöndum , svo sem ö n n u r  lyf.

Dóm smálaráðuneytið  setur nánari ákvæði um tilbúning og úrvinslu, 
inn- og útflutning, svo og verslun og afhendingu á nefndum  efnum, og setur 
reglur um eftirlit með slikri iðju og verslun.

3. gr.
Unnið og óunnið  ópium , ópium  til læknisIyQa, morfín, kókaín og 

heróin, ber að skilja i lögum þessum sam kvæ m t skilgreiningum alþjóða- 
ópium fundar 23. jan ú a r  1912.

4. gr.
Dóm smálaráðuneytið  getur úrskurðað, að ákvæði laga þessara gildi 

um öll ný efni, sem afleidd eru af morfín, kókain eða söltum þeirra, eða 
hvert annað ópiumsalkaloid, enda hafi það sannast við vísindalega rannsókn, 
að m isbrúka megi þau á likan hátt eða að þau hafí lik skaðvænleg áhrif sem 
efni þau, er nefnd eru í 2. gr.

5. gr.
Brot á lögum þessum, eða reglum þeim, sem gefnar eru út sam kvæ m t 

þeim, varða sektum, alt að 10000 kr., eða fangelsi. Með raálin skal farið sem 
alm enn lögreglumál. Sektir renna i rikissjóð.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


