
Ad. 571. Ltfff

um tilbúning og verslun með óp ium  o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 5. mai).

1. gr.
Ban n aðu r  er tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu ópium  

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

einnig það, sem  eftir verður þegar óp ium  er reykt.

2. gr. _
Lyfsölum  er heimilt að búa til og  vinna úr, flylja inn og út og vcrsla 

með óunnið óp ium  og ópium  til lækninga, morfín, kókain og heróin, svo og 
hverskonar efnisblöndun, sem  í er meira en 7®0/0 morfin eða m eira en 
Vio°/» a f  heróin og kókaín. D óm sm álaráðuneytið  sem ur nánari reglur urn 
afhendingu lækna á um getnum  lyfjum. Áfengisverslun rikisins er heimilt að 
útvega læ knum  lyf þessi frá útlöndum , svo sem  önnur lyf.



D óm sm álaráðuneytið  setur nánari ákvæði um tilbúning og úrvinslu, 
iun- og útllutning, svo og verslun og afhendingu á nefndum efnum, og setur 
reglur um  eftirlit m eð slikri iðju og verslun.

3. gr.
Unnið og óunnið óp íum , óp ium  til læknislyfja, morfin, kókain og 

heióin , ber að skilja i lögum þessum  sam k v æ m t skilgreiningum alþjóða- 
óp ium fundar 23. j a n ú a r  1912.

4. gr.
D óm sm álaráðuneytið  getur úrskurðað , að ákvæ ði Iaga þessara gildi 

um öll ný efni, sem  afleidd eru a f  morfín, kókain eða sölturu þeirra, eða 
hvert annað óp íum salkalo id , enda hafi það sannast við vísindalega rannsókn, 
að m isbrúka megi þau á likan hátt eða að þau hafi lik skaðvæ nleg áhrif sem 
efni þau, er nefnd eru i 2. gr.

5. gr.
Brot á lögum  þessum , cða reglum þeim, sem  gefnar eru út sam k væ m t 

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

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


