
480. Lög

um  breyting á lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um  aðflutningsbann á átengi.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).

1. gr.
Upphaf 1. gr. skal orða svo:
Engan áfengan drykk eða áfengisvökva má flytja o. s. frv.
Aftan við sömu gr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Brot sam kvæm t þessari grein er fullframið, þegar áfengi er flutt inn í 

landhelgi í því skyni að kom a þvi, beinlínis eða fyrir milligöngu annara, hjer 
á land eða til sölu eða neyslu í landhelgi eða i íslenskt skip til sölu' eða neyslu. 
En  landheigi telst 4 sjómílur i haf út frá stórstraumsfjöruborði, og sje talið 
frá ystu skerjum  og hólm um , er upp  ú r  sjó koma, enda teljast firðir og víkur 
i landhelgi alt það, sem landsmegin verður innan  við beina linu, er dregin 
sje þar milli nesja sem næst f jarðarmynni verða 12 sjómílur, og”4 s jóm ílurtil  
hafs frá þeirri línu.

2. gr.
Aftan við 6. málsgr. 5. gr. bætist: en farþegar á farangri sínum.
Siðasta málsgr. söm u greinar falli niður.

3. gr.
7. gr. skal orða svo:
Enginn má taka við nokkurskonar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi 

hjer við land, eða í íslenskri landhelgi, nje heldur taka við áfengi á floti, 
hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi.

4. gr.
Orðin »og 10« í 8. gr. falli niður.



5. gr.
2. málsgr. 9. gr. skal orða þannig:
Þó mega lyfsalar og hjeraðslæknar selja m ö n n u m  áfenga drykki eftir 

lyfseðli löggiltrn lækna (sbr. þó 18. gr.), en þó aldrei oftar en einu sinni eftir 
sam a lyfseðli. Um sölu lyfja þeirra, sem áfengi er í, setur dóm sm álaráðherra , 
með ráði landlæknis, reglur til tryggingar því, að áfeng lyf verði ekki höfð til 
neyslu, heldur aðeins til lækninga.

6. gr.
10. gr. falli niður.

7. gr.
14. gr. skal orða svo:
Fyrir  brot gegn 1. gr. skal refsa þannig:

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

Fyrsta sinni 500—5000 k rónum . '
Öðru sinni 1000—10000 krónum .
Þriðja sinni og oítar 2000—20000 krónum .
Auk þess skal sökunau tur  sæta fangelsi, eða, ef brot er marg- 

ítrekað eða miklar sakir eru að öðru  leyti, hegningarvinnu alt að 2 árum .
Nú flytur skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það veru- 

legau hluta af farmi þess, og skal skip þá gert upptækt með dórai til 
handa rikissjóði.

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

2. Ef áfengi er ekki flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun, þá varðar 
það sektum, frá 100 -  2000 krónum .

Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfeugi verða eign ríkissjóðs.

8. gr.
1. málsgr. 15. gr. skal orða svo:
Nú skýrir skipstjóri lögreglustjóra eða um boðsraanni hans rangt frá 

um  áfengi það, er hann  hefir meðferðis, og skal hann  þá sekur um  200—2000 
krónur, enda liggi ekki þyngri refsing við broti hans sam kvæ m t öðrum  laga- 
fyrirmælum. Skip er að veði til tryggingar sektum og málskostnaði eins og 
segir í síðuslu málsgrein 1. tölul. 14. gr.

3. málsgr. söm u greinar skal orða svo:
Ef nokku r  b rý tur oftar ákvæði þessarar greinai-, eða gerir sjer sölu 

eða veitingar áfengra drykkja að atvinnu, þá varðar það, auk sekta sam - 
kvæm t 2. málsgr., fangelsi, ekki skem ra en 1 m ánuð, eða hegningarvinnu alt 
að 1 ári, ef m iklar sakir eru.

Síðustu málsgr. sörau greinar skal orða svo:



Afgreiðslumanni lyfsala eða hjeraðslæknis liggur sama hegning við, ef 
hann  afhendir áfengi án lyfseðils, oftar en einu sinni eftir sam a lyfseðli eða 
lyt'seðli læknis, er sviftur hefir verið heimild til að láta áfengislyfseðla af hendi 
sam kvæ m t 18 gr., eða eftir lyfseðli, sem ekki er að öllu leyti sam kvæ m ur 
þeim reglum, er í 2. málsgr. 9. gr. segir.

E t Iyfsali sjálfur eða forstöðum aður lyfjabúðar eða bjeraðslæknir brýt- 
u r  með þeim hætti, sem í næstu málsgr. hjer á undan  segir, þá varðar það 
sektum, 200—5000 krónum . Ef lyfsali eða forstöðum aður lyfjabúðar verður 
tvisvar sannu r  að þessum bro tum , eða einhverju þeirra, eða ef ofannefndir 
þ jónar hans verða það, sami m aður  þrisvar s innum  í þ jónustu hans, þ ág e tu r  
dóm sm álaráðherra  svift hann  lyfsölnleyfi eða rjetti til að standa fyrir lyfjabúð.

Lyfsali og hjeraðslæknir ábyrgist greiðslu sektar og m álskostnaðar, er 
þ jónn hans er dæ m dur til að greiða sam kvæ m t fram anskráðu , enda má gera 
aðför í eignum þeirra til lúkningar sektum.

9. gr.
18. gr. skal orða svo:
Nú lætur læknir áfengi af hendi án þess að hann  hafi fullvissað sig 

um  þörf beiðanda á því til lækninga, eða læknir b rý tu r  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 500— 5000 krónum , og tvöfaldri sekt, ef brot verður ítrek- 
að, og skal þá auk þess svifta lækninn heimild til þcss að gefa út seðla á 
áfengi eða láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur. D óm sm álaráðherra  getur 
sett, með ráði landlæknis, nánari reglur um þetta atriðí.

10. gr.
Eftir 18. gr. komi ný grein svo látandi:

19. gr.
Sá, sem kem ur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum 

eða hó tunum  eða ráðum  sínum , að brot á lögum þessum verði framið, enda 
verði hann  ekki talinn aðalm aður í verknaðinum , eða veitir tíl þess aðstoð í 
orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim b ro tum  eða aðstoðar aðra til að 
halda þeim gróða, sæti sektum , frá 5 0 -  5000 krónum . Ef brot er ítrekað eða 
ef m iklar sakir ei u, skal, auk  sekta, dæ m a sökunau t i fangclsi, eða, ef mjög 
m iklar sakir eru, í alt að 1 árs hegningarvinnu.

11. gr.
19. gr. skal orða svo:
Sektir allar renna í ríkissjóð.
Gera skal aðför hjá h inum  seku til lúkningar sektuui 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.



12. gr.
20. gr. skal orða svo:
Með m ál út af b ro tum  á lögum þessum og reglum, settum sam kvæm t

2. málsgr. 9. gr., skal fara að hætti a lm ennra  lögreglumála.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1925.
Þau brot, sem fram in eru fyrir þann  tíma, skal dæ m a eftir þessum

lögum, ef úrslitin verða sökunau t vægari, en ella eftir eldri lögum.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn i

texta laga nr. 91, 14. nóv. 1917, og gefur konungur þau lög þannig breytt út
sem lög um  aðtlutningsbann á áfengi.


