
99. Frumvarp

il laga um  breyting á lögu m  nr. 91, 14. nóv. 1917, um  aðflutningsbann á 
áfengi.

(L agt fyrir A lþingi 1925).

1. gr.
Aftan v ið  1. gr. k om i ný m álsgr. svoh ljóða n d i:
B rot sam kvæ m t þessari grein er fu llfram ið, þegar áfengi er flutt inn í 

landhelgi í því skyni, að k om a  því, bein lín is eða fyrir m illigöngu  annara, h jer 
á land eða til sölu  eða neytslu i landhelgi eða i islenskt skip til sölu  eða neytslu. 
En landhelgi telst 4 s jóm ilu r  í h a f út frá stórstrau m sfjöru borði, og  sje talið 
frá ystu skerjum  og  h ó lm u m , er upp  úr s jó  k om a , enda teljast flrðir og  v ík ur 
í landhelgi alt það, sem  landsm egin  verðu r innan v ið  beina linu , er dregin  
sje þar m illi nesja sem  næst íjarðarm yn n i verða  12 sjóm ilu r, og  4  s jóm ilu r  til 
bafs frá þeirri línu.

2. gr.
7. gr. skal orða  sv o :
Enginn m á taka v ið  n ok ku rsk on ar ólög lega  aðfluttu áfengi úr skipi 

h jer v ið  land, eða i íslenskri landhelgi, n je heldur taka v ið  áfengi á floti, 
hvort sem  hann gerir þ að  endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi.



3. gr.
2. m álsgr. 9. gr. skal orða  þannig :
Þ ó  m ega lyfsalar og  h jeraðslæ knar selja m ö n n u m  áfenga drykki eftir 

lyfseðli löggiltra lækna (sbr. þ ó  18. gr.), en þ ó  aldrei oftar en einu sinni eftir 
sam a lyfseðli. Um  sölu  lyfja þeirra, sem  áfengi er í, setur dóm sm álaráðh erra , 
m eð ráði landlæknis, reglur til tryggingar þvi, að áfeng ly f  verði ekki h ö fð  til 
neytslu, heldur aðeins til lækninga.

4. gr.
14. gr. skal orða  sv o :
F yrir b ro t gegn 1. gr. skal refsa þannig:

1. E f áfengi er flutt inn i því skyni, að selja það eða veita fyrir borgun , þá 
varðar það  sektum :

Fyrsta sinni 500— 5000 k rón u m .
Ö ðru  sinni 1000— 10000 krón u m .
Þriðja  sinni og ottar 2000— 20000 k rón u m .
A uk þess skal sökunautur sæta fangelsi, eða, e f b rot er m arg 

ítrekað eða m iklar sakir eru að ö ð ru  leyti, hegningarvinnu alt að 2 árum .
N ú flytur skip h ingað ólöglega áfengi, svo að telja m egi það veru- 

legann hluta af farm i þess, og  skal skip þá gert upptæ kt m eð d óm i til 
handa rik issjóði.

Skip skal ávalt vera að veði til tryggingar greiðslu  á sektum  og  
m álskostnaði, enda m á kyrsetja það og  selja, að undangengnu fjárnám i, 
til lúkningar hvorutveggja.

2. E f  áfengi er ekki flutt inn  til sölu  eða veitinga fyrir borgu n , þá varðar 
það  sektum  frá 100 —2000 krónur.

Jafnan skal h ið  ólöglega aðflutta áfengi verða  eign ríkissjóðs.

5. gr.
1. málsgr. 15. gr, skal orða  sv o :
N ú sk^'rir skipstjóri lögreglustjóra eða u m b oðsm a n n i hans rangt frá 

um  áfengi það, er hann hefir m eðferðis, og skal hann þá sekur nm  200—2000 
krón u r, enda liggi ekki þyngri refsing v ið  broti hans, sam kvæ m t öðru m  laga- 
fyrirm æ lum . Skip er að veði til tryggingar sektum  og  m álskostnaði eins og 
segir í siðuslu  m álsgrein  1. tölu l. 14. gr.

3. m álsgr. söm u  greinar skal orða  sv o :
E f n ok k u r brýtur oftar ákvæ ði þessarar greinar, eða gerir sjer sölu 

eða veitingar átengra drykk ja  að atvinnu, þá varðar það, auk sekta sam - 
kvæ m t 2. m álsgr., fangelsi, ekki skem ra en 1 m án u ð, eða hegningarvinnu alt 
að 1 ári, e f m iklar sakir eru.

Síðustu málsgr. söm u  greinar skal orða  sv o :
A fgreiðslum anni lyfsala eða  b jeraðslæ knis liggur sam a hegning v ið , ef 

hann  afhendir áfengi án lyfseðils, oftar en einu sinni efiir sam a lyfseðli eða 
lyfseðli læknis, er sviftur hefir verið  h eim ild  til að  láta áfengislyfseðla a f hendi



sam kvæ m t 18 gr., eða eftir lyfseðli, sem  ekki er að öllu  leyti sam kvæ m ur 
þeim  reglum , er i 2. m álsgr. 9. gr. segir.

Et lyfsali sjálfur eða forstöðu m aðu r ly fjabú ðar eða hjeraðslæ knir brýt-
ur m eð þeim  hætti, sem  í næstu málsgr. hjer á undan segir, þá varðar það 
sektum  200 — 5000 krón u m . E f lyfsali eða forstöðu m a ðu r ly fjabú ðar verðu r 
tvisvar sannur að þessum  brotu m  eða einhverju  þeirra eða e f ofannefndir 
þ jón ar hans verða það, sam i m aðu r þrisvar sinnum  i þ jónustu  hans, þá getur 
dóm sm álaráðherra  svift hann lyfsölu leyfi eða rjetti til að standa fyrir ly fjabúð.

Lyfsali og h jeraðslæ knir ábyrgist greiðslu sektar og  m álskostnaðar, er 
þ jón n  hans er dæ m du r til að  greiða sam kvæ m t fram anskráðu, enda má gera 
a ð för  i eignum  þeirra til lúkningar sektum .

6. gr.
18. gr. skal orða  sv o :
Nú lætur læ knir áfengi a f hendi án þess að hann hafi fu llvissað sig 

um  þ ö r f beiðanda  á þvi til lækninga, eða læ knir brýtur reglur þær, sem  sett- 
ar eru eða settar verða sam kvæ m t 2. málsgr. 9. gr., og skal hann þá sæta 
sektum , fyrsta skifti 200—5000 krón u m , og  tvöfaldri sekt, ef b rot verðu r ítrek- 
að. N ú verðu r læ knir þrisvar sinnum  sannur að sök  um  þessi brot, og  skal
þá svifta hann m eð d óm i heim ild  til þess að gefa út seðla  á áfengi eða láta
a f hendi áfengi eða á fengisblöndur. D óm sm álaráðk erra  getur sett, m eð ráði 
landlæknis, nánari reglur um  þetta atriði.

7. gr.
Eftir 18. gr. k om i n ý  grein , er verði 19. gr. — greinatalan breytist 

sam kvæ m t því — svo látandi:
19. gr.

Sá, sem  kem u r því til leiðar m eð  fortö lu m  eða fjárfram lögum , heitum  
eða hótunum  eða ráðu m  sinum , að brot á lögu m  þessum  verði fram ið, enda 
verði hann ekki talinn a ða lm aðu r í verknaðin u m , eða veitir til þess aðstoð i 
o rð i eða verki, tekur þátt i gróða  a f þeim  brotu m  eða aðstoðar aðra til að 
halda þeim  gróða , sæti sektum  frá 5 0 -  5000 k rón u m . E f b rot er ítrekað eða 
e f m iklar sakir eru, skal, auk sekta, dæ m a sökunaut í fangelsi, eða, ef m jög  
m iklar sakir eru, í alt að 1 árs hegningarvinnu.

8. gr.
19. gr., er verðu r 20. gr., skal orða  svo :
Sektir allar renna í rik issjóð.
Gera skal a ð för  hjá hinum  seku til lúkningar sektum  sam kvæ m t lög - 

um  þessum , og  því að eins skulu  þeir afplána sektir í fangelsi, að fje þeirra 
hrökkvi ekki fyrir þeim , enda gangi m álskostnaður fyrir.

9. gr.
20. gr., er verðu r 21. gr., skal o rða  sv o :



M eð m ál út af b rotu m  á lögum  þessum  og  reglum  settum  sam kvæ m t
2. m álsgr. 9. gr. skal fara að hætti a lm ennra  lögreglum ála .

10. gr.
L ög  þessi öðlast gildi 1. jú li 1925.
Þau brot,'” sem  fram in  eru fyrir þann tim a, skal dæ m a eftir þessum

lögu m , ef úrslitin’ verða  sökunaut vægari, en  ella eftir eldri lögu m .
Þá e r l ö g l  þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn í 

texta laga nr. 91, 14. n óv . 1917, og  gefur k on u n gu r þau lög þannig breytt út 
sem  lög  um  aðtlutningsbann á áfengi.

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 .

Með frumvarpi þessu er tilætlunin að bæta úr ým sum  göllum , sem þykja 
nú vera á lögum nr. 91, 1917. Bæði þykir m önnum  vanta í þau nauðsynleg á- 
kvæði, og sum íyrirmæli þeirra ekki sem skyldi. Verður nánar gerð greín fyrir 
þessu i athugasemdum um einstakar greinar.

Um 1. gr. frumvarpsins.
Ekki er það sagt berum orðum  i 1. nr. 91, 1917, hve nær brot á 1. gr. 

þeirra~|sje fullfram ið. En svo mun hafa verið talið, að það væri, þegar áfengið 
væri flutt í landhelgi. En sá flutningur skal auðvitað vera i þvi skyni fram kvæm d- 
ur. sem i þessari grein frv. segir. Annarskostar m undi hann vera saklaus. En svo 
vantar fyrirmæli í lög vor um það, hversu telja skuli landhelgi langt i haf út.
Um fiskiveiðar eru einungis ákvæði um landhelgi í samningi við Bretland frá 24.
júni 1901, 11. gr., þar sem fiskiveiðar eru áskildar þegnum konungs einum 3 
sjóm ilur ( =  */* danskrar m ilu) undan landi og i fjörðum  innan við beina linu, 
sem^ dregin er þvert yfir fjörð næst m ynni hans, þar er breiddin fer ekki fram 
úr 10 sjóm ílum , og 3 sjóm ilur til hafs frá þeirri linu.

Til forna voru fiskiveiðar bannaðar öllum  öðrum  en íslendingum  og ein- 
okunarkaupm önnum  4 mílur frá landi. Fyrst var þessi regla sett i einkaleyfi 
16. desember 1631 og siðast er bún endurtekin i einkaleyfi 15. ágúst 1763, 
13.— 15. gr. í tilsk. 13. júní 1787, I. kap. 2. gr., var öllum  skipum erlendra ríkja 
bannað að kom a inn i firði landsins eða flóa eða hafnir og að veiða við
landið. Var regla þessi skilin svo, að engir, nema þegnar konungs, mætti
fiska við landið nje í fjörðum  þess eða flóum , hversu viðáttum iklir sem þeir 
væru. Þó að regla þessi væri allónákvæm , gerði stjórnin þó oítast ráð fyrir 
þvi, að hún væri gildandi lög, og það þó að landbelgi við Danm örku og Noreg 
hefði verið ákveðin 1 dönsk m ila, konungsúrskurður 22. febr. 1812 o. fl., sjá 
kgsbr. 3. mai 1846, erindisbr. 18. maí 1850 og stjórnarbrjef. 18. apr. 1859. Með 
kgsúrsk. 8 jún i 1863 var ákveðið að banna þegnum annara rikja fiskiveiðar í 
danskrar milu /jarlœgð frá landi, talið frá ystu eyjum  og hólm um , er upp ,úr



sjó kom a, eins og gert er nú alment, og auk þess i fjðrðum  og flóum. í tilsk. 12. 
febr. 1872, 1. gr., er loks þegnum annara ríkja bönnuð fiskveiði í landhelgi hjer 
við land, eins og hún sje ákveðin í þ jóðarjelti eða verði ákveðin m eð sam ningum .

Engir samningar eru til, er bindi öll riki, urn landhelgistakm örk. Og eng- 
in notandi þjóðrjettarregla er heldur til um þau. Pað er reyndar göm ul kennning, 
að landhelgi sje svo langt i haf út sem fallbyssa dragi af sjávarströndinni (skot- 
helgi). En sá er galli á þessu, að slíkt fer eftir þvi, hversu langt menn eru á 
hverjum tima kom nir i fallbyssugerð. Og ekkert alment sam kom ulag er enn til 
rikja milli um það, hversu skothelgi skuli talin ná langt til hafs. Bretar, Frakk- 
ar, Þjóðverjar og Bandaríkin i N orður-Am eríku hafa talið landhelgi hjá sjer i 
ým sum  sam böndum  3 sjóm ilur, en Danir, N orðm enn og Svíar 4 sjóm ílur, Spán- 
verjar 6 o. s. frv. Það getur þvi ekki kom ið til mála, að ísland brjóti nokkra 
þjóðrjettarreglu, þólt það telji Iandhelgi sína 4 sjóm ilur, nema samningar standi 
til annars. Regla þessarar greinar endurtekur i rauninni göm lu regluna í kgsúrsk.
8. jún i 1863 m eð þeirri breytingu, að um firði og flóa er stungið upp á fyrir- 
mælum, er betur munu samrýmast rjeltarvitund manna nú á tímum, og sniðin 
eru annars eftir reglunni i samningnum við Breta. Það má að minsta kosti ráða 
það af lögum  nr. 70, 3. nóv. 1915, að Hjeraðsflói er ekki allur talinn i landhelgi. 
Og þá mun mega segja svipað um aðra stærstu flóana. Annars gæli kom ið til 
mála, að telja landhelgi lengra til hafs en hjer er farið fram á í þessu sam bandi, 
þó að einnar mílu takm örkunum  væri haldið í öðrum  sam böndum . En hagurinn 
af þvi væri sennilega tvisýnn.

Um 2. gr.
Orðabreyting i samræmi við 1. gr.

Um 3. gr.
Það hafa að vísu kom ið uppástungur um að afnema m eð öllu heim ild 

lækna til að láta at hendi lyfseðla á áfengi. Áfengi er talið lækninglayf, og þvi 
virðist það varhugavert að svifta lækna yfir höfuð alveg þessum rjetti. Auk þess er 
hætt við, að þeim veitti ekki m jög erfitt að fara i kringum það bann m eð þvi að 
láta ýmsar blöndur með áfengi í stað hreins áfengis.

Það virðist rjettara og samræmara Iöggjöf vorri, að ráðherra setji reglur 
þær, er bjer segir, en vitanlega rneð ráði landlæknis.

Um 4. gr.
Það virðist einsætt, að gera fullan mun á því, hvort brotið er framið i 

gróðaskyni eða ekki. Sektir eru allm ikið hækkaðar frá því, sem er í I. nr. 91, 
1917, skip skal gera upptækt, ef verulegur hluti af farmi þess er ólöglega aðflult 
áfengi, og skip er jafnan að veði fyrir sektum, ef áfengi er flutt inn til sölu eða 
veitinga fyrir endurgjald. Sama er um m álskostnað. Fyrirmæli frv. herða þvi m jög 
refsireglur 14. gr. 1. 91, 1917.



Um 5. gr.
Refsing skipstjóra, tryggingin í skipi og refsihækkun á hendur þeim, er 

gera sjer sölu eða veitingar áfengra drykkja ólöglega að atvinnu, er í samræmi 
við fyrirmæli 4. gr. frv. Það virðist rjett að láta afgreiðslumenn lyfsala og lækna 
sæta refsingu fyrir brot gegn reglunum um áfengisafhendingu, en hitt, að hús- 
bóndi þeirra skuli greiða sekt og ef til vill missa atvinnuleyfi sitt, ef hann heldur 
sama manni þrátt fyrir itrekuð brot hans, er til að skapa aðhald að lyfsölum  og 
er í rauninni ekki harðara en fyrirmæli laganna og frv. um veðtrygging í skipi 
og upptöku (K onfiskation) skips eða ábyrgð skipstjóra á skipverjum  eftir 5. gr, 
1. nr. 91, 1917. .

Ným ælið um heim iid til að svifta lyfsala og forstöðum ann lyfjabúðar
atvinnuheim ild ætti að vera ríkt aðhald að þessum m önnum  um að láta ekki 
viðgangast brot á aðflutningsbannlögunum  i atvinnu sinni, og ákvæði þessi eru 
ekki harðari en t. d. fyrirmæli iaga nr. 43, 2. nóv. 1914, um að svifta mann
verslunarheimild fyrir ítrekuð brot á tolllöggjöfinni.

Um 6. gr.
Það þykir o f  hart og líka óheppilegt að svifta ef til vill ágæta lækna 

lækningaleyfi fyrir brot á bannlögunum , þau, er hjer segir. Heimild til að gefa út 
áfengis-lyfseðla virðist þar á móti rjett að taka af læknum, ef þeir ítreka brotin.

Um 7. gr.
Nú er hlutdeildarm önnum  í þessum brotum  ekki refsað, ef þeir verða

ekki taldir aðalm enn í verknaðinum . Oft er þó litill munur á aðalm önnum  og
hlutdeildarm önnum  svonefndum , og því hnevxlar það almenning að vonum , ef 
hlutdeíidarm enn sleppa, en aðalmenn svonefndir verða dæm dir sekir. Tilætlunin 
er að ráða bót á þessu m eð ákvæðum  þessarar greinar, Það þykir þó ekki rjett, 
að hafa hlutdeildareglurnar hjer svo víðtækar sem þær eru í 5. kap. alm. hegn-
ingarlaga. Og öll hin flókna greining, sem þar er höfð, er algerlega óþörf, enda
tæplega hugsanrjett að öllu leyti. Og er henni þvi slept hjer. Maður, sem t. d. 
neytir ólöglega aðflutts víns hjá hinum seka, m undi ekki verða látinn sæta refs- 
ingu eftir þessari grein, enda þótt hann hefði vitað, hvernig ástatt var um áfeng- 
ið. Að »taka þátt í gróða« af broti getur ekki verið svo viðtækt. Það tekur til 
þess, ef aðili skyldi fá hluta af gróðanum , sem verða kynni af broti. Það er 
auðvitað, að skilyröi refsingar eftir þessari grein er alment vitund hlutdeildar- 
manns um það, aö verknaður aðalm anns sje ólögmætur, enda virðist það felast 
í orðalagi greinarinnar. Þá er og bygt á því, að sam skonar reglur og 56. gr. hegn- 
ingarlaganna tekur einnig til hlutdeildarmanna eftir þessari grein.

Reglurnar um tilraun til brota virðast ekki eiga við brot þessi. Einungis
mætli nota þær um svokölluð »putativ«brot, t. d. ef m aður tryði því, að hann
flytti spíritus í hnakktösku sinni, en svo reyndist það vera sýrublanda. En varla 
er ástæða tii þess að fara að setja sjerstakar reglur um þessi tilvik. Þau munu 
verða afarsjaidgæf, og er i rauninni rétt talin fullfram ið brot.



Um. 8. gr.
Það virðist rjett að gert sje það, sem unt er til þess að hinir seku fái 

ekki að halda gróða af brotum  sínum. Til þess er helsta ráðið að þröngva þeim 
til að greida sektir i stað alplánunar. Fyrirmælin um ábyrgð lyfsala á sekta- 
greiðslu fyrir þjóna sína og um veðtrygging i skipi stefna i söm u átt.

Um 9. og 10. gr.
Það er samkvæmt alm annaskoðun, að sökunautur njóti linkinda a fnýjum  

refsilögum, en lög, sem þyngri refsingu legcja við broti, kom i ekki til greina um 
brot, sem framin eru áður en lögin kom a til fram kvæm da.


