
Nd. 579. Lög

um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

(Afgreidd frá Nd. 16. april).

1. gr.
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 100 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lögum þessum.



2. gr.
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo:
Upptæk skal gera og ónýta 511 áhöld o. s. frv.

3. gr.
Aftán við 14. gr. laganna bætist þriðja málsgr., svo hljóðandi:
Hver, sem aflar sér áfengis undir því yfirskini, að hann þurfi á þvi 

að halda i lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

4. gr.
a. Fyrsta málsgr. 21. gr. laganna orðist svo:

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengið sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfi sinu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar þvi, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Siðasta málsgr. 21. gr. falli burt

5. gr.
Fyrir orðin í 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á 

hvern litra þess áfengis, er innflutt erc komi: Auk þess greiðist í sekt 40 kr. 
á hvern litra þess áfengis, er innflutt er.

6. gr.
Fyrir orðin i 30. gr. laganna: »Brot gegn 6. gr. varða sektum samkv. 

27. gr. 1, og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsic, komi:
Brot gegn 6. gr. varða sektum, 500—5000 krónum, og skal sökunautur 

ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga 
fyrir borgun.

7. gr.
Fyrri málsgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr. eða gegn þeim reglum, er settar eru 

eða settar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar, eða gegn þeim öðrum 
ákvæðum þessara laga, sem banna að veita. gefa, selja eða láta af hendi á- 
fengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið 
itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.

8. gr.
Síðasta málsgr. 38. gr. laganna falli burt.

9. gr.
Fjórða málsgr. 45. gr. laganna orðist svo:



Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 
vinanna, varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má í reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild i brotum á reglugerðarákvæðunum.

10. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella textaþeirra 

inn i meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. mai 1928, og gefa þau út þannig breytt.


