
ð. Frum varp

til laga um alm enna skiftimynt.
(Lagt fyrir Alþingi 1925).

. 1 .  g r .
Slegin skal íslensk skiftimynt, er skal vera gjaldgeng á Islandi einung-



is, og skulu m yntirnar gilda 2 krónur, 1 krónu, 25 aura, 10 aura, 5 aura og 
2 aura. Heimilt skal einnig að slá mynt er gildir 1 eyri.

2. gr.
Tveggjakrónupeningar og krónupeningar skulu slegnir ú r samsteypu af 

eiri, nikkeli og alúminii, tuttugu og fimmeyringar og tieyringar ú r samsteypu 
af eiri og nikkeli, fimmeyringar og tvieyringar og eineyringar, ef til kemur, 
ú r samsteypu at eiri, tiui og sinki, eftir nánari ákvæðum i 3. gr.

3. gr.
Skiftimyntir þessar skulu að stærð, þunga og m álm blöndun vera sem 

bjer segir:
• 4  g M ec " ~

a) Peningar, sem gildi 2 krónur ... 28 9,5b) Peningar, sem gildi 1 krónu ... 22,5 4,75
c ) Peningar, sem gildi 25 aura ........... 17 2,4d) Peningar, sem gildi 10 aura ........... 15 1,5
e) Peningar, sem gildi 5 a u r a ........... 24 6f) Peningar, sem gildi 2 a u r a ........... 19 3g) Peningar, sem gildi 1 eyri .......... 15 1,6

M álm blöndun:

92 þyn gd arh lu tar a f e ir i, 6 þyngd-  
arh'utar a f a lú m in ii og  2 þyngd- 

arh lu tar a f n ikkeli
75 þyn gd arh lu tar a f eir i og  25 þyn gd arh lu tar a f n ikkeli
95 þyn gd arh lu tar af e ir i, 4 þyngd- 
arh lu tar a f tin i og  1 þyngdar- 

lilu ti a f s in k i

4. gr.
Peningarnir skulu vera kringlóttir, og skulu 2 krónu, 1 krónu, 25 

aura og 10 aura peningarnir vera gáróttir i röndina, en hinir peningarnir sljett- 
ir i röndina.

5. gr.
Gkki má skakka meiru um rjelta þyngd á tveggja krónu peningum og 

einnar krónu peningum, þegar hver peningur er prófaður fyrir sig, en hjer 
segir: .

Á tveggja krónu peningi 1 af hundraði.
Á einnar krónu peningi 1*/j af hundraði.

6. gr.
Skiftimyntir þær, sem að framan eru nefndar, skulu vera löglegur 

gjaldeyrir, eftir þvi verði, sem á þeim stendur, bæði i gjöldum til rikissjóðs- 
ins og m anna í milli, ef þær eru ekki orðnar mjög mikið eða ólöglega skadd- 
aðar. Þó skal enginn vera skyldur til að taka við sem borgun i einu meira 
en 20 krónum  i einnar krónu og tveggja krónu peningum, 5 krónum  i 25 
eyringum og 10 evringum, og 1 krónu í 5 eyringum, 2-eyringum og 1-eyring- 
um. Gagnvart rikissjóði eru skiftimyntir þessar ekki leugur löglegur gjaldeyrir, 
þegar þær [eru orðnar svo slitnar, að ekki verður sjeð fyrir reikning hvaða



rikis þær eru slegnar, en gagnvart öllum öðrum  hætta þær að vera löglegur 
gjaldeyrir, þegar m ótunin er svo máð, að hún er orðin ógreinileg.

- 7 .  gr.
Að öðru leyti gilda ákvæði auglýsingar frá 25. sept. 1873, er birtir á 

Islandi peningalög frá 23. mai 1873, um skiftimyntir þessar, að þvi leyti sem 
þau geta átt við þær.

8. gr.
Sjórninni er heimilt að banna flutning mynta þeirra, er ræðir um i 

lögum þessum, ú r landi.
Brot á sliku banni varðav sektum frá 10 til 10000 krónum . Um mál 

út af þeim brotum  fer sem alm enn lögreglumál.
9. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnfram t eru ú r gildi num in lög nr. 9 
20. júní 1923, um skiftimynt ú r eirnikkel. ^

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 :
Eftir að peningagengi N orðurlandarikjanna frá árinu 1918 var orðið 

mjög m ism unandi, hafa ákvæði myntsamningsins milli þessara rikja um 
það, að silfurmyntir og aðrar skiftimyntir hvers rikis skyldu innleystar af 
þjóðbönkum hinna ríkjanna, valdið talsverðum vandkvæðum, því að skifti- 
m yntin hefir streymt til þess landsins, sem hafði hæst peningagengi. Varð 
þetta til þess, að með viðauka við myntsamninginn var ákveðið að hvert 
samningsriki fyrir sig mætti láta gera sjerstaka skiftimynt, til innanríkisnota 
eingöngu, sem ekki er gjaldgeng í hinum  rikjunum . Þykir þá og sjálfsagt, að 
ísland, sem hefir gengið að m yntsam ningnum  ásamt viðaukanum  við hann, 
láti gera sjerstaka skiftimynt fyrir sig og að því m iðar frv. þetta.

Um gerð, stærð og efni skiftimyntanna hefir konunglega danska mynt- 
sláttan góðfúslega látið i tje uppástungur. Svo er til ætlast, að þessar skifti- 
m yntir hvers ríkis verði auðþekkjanlegar frá sjerskiftimyntum hinna ríkjanna, 
og verður að haga stærð og gerð nokkuð eftir þessu.

Þær 25 aura og 10 aura myntir, sem slegnar hafa verið samkvæmt 
lögum nr. 9 frá 20. jún i 1923, eru teknar upp i myntsamstæðu þessa frv. 
Það þykir ekki nauðsynlegt að fyrirskipa i lögunum að slegnir skuli einseyr- 
ingar, en rjett að heimild sje til þess.

Uppdrættir af hinum  fyrirhuguðu m yntum  verða lagðir fyrir Alþingi.
Einstakar greinir frv. gefa ekki tilefni til athugasemda.


