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Stjornartidindi 1920, Á. i 

Lå Nr. 1 
g 8. mars 

um 

heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna 
innflutning á óþörfum varningi. 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta,     

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

jöðrum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 
Voru: 

1. gr. 

Landstjórninni er heimilt með reglugjörð eða reglugjörðum að takmarka eða banna 
innflutning á allskonar óþörfum varningi, og ákveður hún, hvaða vörur skuli teljast til 
slíka varnings. 

2. gr. 

Brot gegn röglugjörð eða reglugjörðum, sem settar eru samkvæmt 1. gr. varða sekt- Beg Biug) 31ug : 8 
um, alt að 100.000 kr. mál útaf slíkura brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þaseu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hogða. 

Gefið á Amalíuborg 8. mars 1980. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. 8.) 

Pjetur Jónsson.



Nr. 2 

15. mars 

  

vidauka vid låg nr, 12, 12 ågust 1918, um stimpilgjald 

        

      

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af gu%s nåd konungm Da | | 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan með s: ck 

Voru: 

i. gr. 

Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til að sýna hlutaðeigandi lör 

atjóra eða umboðsmanni hans,eine fljótt 

kominna um borð í skip, er flytja á vörur 

sem hingað eru sendar, að undanteknum 

venjulegum farangri ferðamanna. Hina sýndu 

maður hans stimpla þannig, að teikningar u 

eingöngu eru ætlaðir til skrauta, ú 

reikningar um allar aðrar vörur m 

arráðið um það fullnaðarúrskurð. 

        
   

    

  

    
Nú fylgir eigi reikningur vöru dam anni 

hans innan tveggja mánaða frå 

þá skyldur til að afhenda lögreglustjóra þeim, 

lýsingu um, að hann hafi engan reikning meðteki 

kostað í innkaupi, hvorttveggja 
ond“ 

  mót 

  

töku umboðsmaður h     

  

   

   
maður hana þá stimpla yfirlýsinguna á sama hátt og innkaupasrei æri 

Yfirlýsing bessi skal vera þannig sui iðuð, að hið áætl: i v 

  

tegundar sjåist. 

3. gr. 

Nú lætur kaupandi eða umboðsmaður hans farast Í 

reikning eða yfirlýsingu, og getur lögrt 

alt að 100 kr. fyrir dag hvern, og má ti 

  

   slustjóri þá þvinga     

  

1 14 
C8&EB BOKLINA 

um má þó eigi beita noma áð undangenginni 

      

þm
 

Nú sýnir kaupandi eða umhoðsmaður hans t 

að eigi sýnir hið rjatta innkaupsverð, aða 

varðar það refsingu samkvæmt 156. gr. h 

þess gjaldi bann þrefalt það, er á 

     
  

  

  



[94
] 

5. gr. Nr. 2 

Ef lögreglustjóra eða, umboðsmanni hans leikur grunur á, að viljandi eða óviljandi 79. mars 
sje rangi frá skýrt um verð á vöru, er honum rjett og skylt að rannsaka málið og fresta 

stimplun bar til þeirri rannsókn er lokið. 

6. gr. 

Lögreglnstjórar og umboðsmenn þeirra eru skyldir til að hafa eins nákvæmt efbir- 

lit með því og föng eru á, að móttakendur vara gæti skyldna þeirra, sem ræðir um í lög- 

um þessum, sjerstaklega með því að bera, eftir því som við verður komið, hina afhentu 

reikninga og yfirlýsingar saman við farmskrár þær, er þeir heimta vörutoll eftir. 

7. gr. 

Af vörum, sem sendar eru til landsins Í pósti, skal greiða gjald það, er ræðir um 

Í lögum þessum, til pósthúss þess, er afhendir vöruna kaupanda, og skal gjaldið greiðast 

um lesið og varan er síhent Gjaldið greiðist með frímerkjum, sem póstþjónn stimplar og 

Iímir á fylgibrjef sða umbúðir vöru. Andvirði slíkra frímerkja telst með pósttekjum. 

Af dagblöðum greiðist ekkert gjald. 

Ál vörum, sem póstkrafa hvílir á, talat gjaldið af fjárhæð póstkröfunnar. 

Ef reikningur fylgir vöru, er viðtakandi skyldur að sýna hann, og telst þá gjaldið 

eltir fjárhæð hans, en eí enginn reikningur Íylgir, skal viðtakandi gefa út samskonar yfir- 

lýsingu og þá, er ræðir um í 2. gr., og reiknast gjaldið samkvæmt henni. 

Um viðurlög við röngum reikningum eða yfirlýsingum for eftir 4. gr. 

8. gr. 

Um reikningsskil lögreglustjóra fyrir stimpilgjaldi því, er ræðir um í lögum þess- 

um, for sem um annað stimpilgjald. Fjármálaráðherra getur sett nánari reglur þar að 

lútandi, 

9. gr. 

Sektir allar eftir lögum þessum renna í ríkissjóð. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast þagar gildi og gilda til ársloka 1921. 

Hftir bessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hagðs. 

Gefið á Amalíuborg 15. mars 1920. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian BR. 
(L. 8.) 

  

Magnús Guðmundsson,



Nr. 3 

15. april 
     
    Bráðabirgðalög 

um 

viðauka við lög 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina 

til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands '1 og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmær, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Ráðherrann í atvinnu - og samgöngumálum hefir tjáð Oss, 

að til þess að ákvæði laga 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina 

til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi, komi að tilætl- 
uðum notum og til þess að stuðla að jöfnuði á peningagenginu á líkan 
hátt og farið er að gjöra í öðrum ríkjum, svo og vegna ónógs skipakosts til 
flutninga á nauðsynjavörum til landsins sje óhjákvæmilegt að landsstjórnin 
hafi heimild til að setja ákvæði um peningaviðskifti Íslands og útlanda og 
gera ákvarðanir um vöruflutning frá útlöndum með skipum þeim, sem heima 
eiga í landinu, þá teljum Vér brýna nauðsyn til að gefa út bráðabirgðalög 

um þetta efni samkvæmt 6. gr. stjónarskipunarlaga 19. júní 1915 

Því bjóðum Vjer og skipum þannig: 

1. gr. 

Aftan við 1. gr. nefndra laga 8. mars 1920 bætist nýjar málsgreinar svo hljóðandi: 

Ennfremur er landsstjórninni heimilt með reglugjörð eða reglugjörðum að setja 

ákvæði um peningaviðskifti hjerlendra banks, fjelaga og einstakra manna við útlönd, svo og 

að gera ákvarðanir um vöruflutninga frá útlöndum með skipum þeim, sem heima eiga í 
landinu. 

Landsstjórnin getur falið 5 manna nefnd þeirri, sem hún þegar hefir skipað eftir 

lögum 8. mars 1920, að hafa eftirlit og hlutunarrjett um vöruflutninga með innlendum 

skipum, innflutningi á allskonar varningi og peningaviðskiftum við útlönd samkvæmt reglu- 

gjörðum þeim, sem settar eru hjer að lútandi. 

Til að standast kostnað við framangreindar ráðstafanir heimilast landsstjórninni 

að leggja gjald á innfluttar vörur, er nemi !/, af hundraði af fjárhæð hvers vörureiknings, 

og nær heimild þessi einnig til gjalds þess, sem þegar hefir verið ákveðið í þessu skyni.



2. gr. Nr, 3 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 15, april 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg 15. apríl 1940. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli z > 2 ; 

Christian R. 
(L. 8.) 

Pietur Jønsson 

. Nr. 4 

um 

manntal á Íslandi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með sambykki sf gq E > > 2 F. 

Voru: 

1. gr. 

Ár þau, er ártalið endar á 0, skal taka alment manntal um alt lanð. Skel það 

fara Íram |. desember eðs annan dag, sem konungur ákveður, og skal því lokið þann 

sama dag, nema tálmanir, sem ekki verður við ráðið, banni. Skulu allir taldir þar sem 

þeir höfðu náttstað aðfaranótt manntalsdagsins, hvort sem þeir eiga þar heima eða ekki. 

þó skal þeirra, sem að heiman eru aðfaranótt manntalsdagsins, einnig getið á heimili þeirra, 

með athugasemd um, að þeir sjeu fjarverandi. Hagstofa Íslands gerir fyrirmyndir að eyðu- 

blöðum undir manntalsskrárnar. Á þeim skal tilgreina fult nafn hvers manns, fæðingarár 

og dag, fæðingarstað, atvinnu og annað það, sem hagstofan í hvert sinn ákveður í samráði 

við þar til kjörna nefnd manna. 

2. gr. 

Í kaupstöðum annast bæjarstjórnin um framkvæmd manutalsins, en annarsstaðar 

prestarnir með aðstoð hreppstjóra og hreppsnefnda, Áður en manntalið á fram að fara



Nr. 4 skal skifta hverjum kaupstað og 

18. mai ur komist á einum depi ylir að t 

þá p 
skorast undan, sem til þess or hæfur. 

  

   

    

staddir, 

  

jeirra upplýsinga, sem krafist 

  

sem enginn 

Að viðlagð 

  

alt að 1000 kr. sekt or h    

    

   
    

skýrslu um sjálfan sig og hagi sína til afnota lög 

um. Að viðlagðri sömu sekt er einnig hvor ) 

  

allar þær skýrslur um húabús sína og annað, s 

þeirra, sem Störf presta og hrsppstjóra 

   þeim ber ékkert kaup fyrir sjorstakia 
  

starf sitt, eu heimilt or þó ba 

  

        einhverja þóknum úr bæjar. eða 

sem verða kann við framkvæmd mann 

ð. PT. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum sl 

    

Eftir þessu eiga allir hlu: 

Gefið á 

  

Maanms Guiðmandsson



Låg 
um 

bann gegn botnvörpuveiðum. 

Vijer Ohristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands oe Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum hunnugtl: Álþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan með samþykki 

Voru: 

Í. gr. 

Í landhelgi við Ísland skulu bannaðar vara fiskveiðar með botnvörpum. 

2. gr. 

Nú er hotnvörpuskip í landhelgi, og skula þá veiðarfæri öll vora í búlka innanborðs. 

8. gr. 

Brot gegn 1. gr. varða sektum, 10000--20000 kr.; skulu þá og öll veiðarfæri, þar 
með taldir dragstrongir, svo og allur afli innanborðs, upptæk. 

Brot gegn 2. gr. varða sektum, 2000-—-10000 kr. Um upptekt afla og veiðarlæra, 
fer sem um brot gegn 1. gr, er um ítrokað brot er að ræða. 

Leggja má löghald á skipið og selja það, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar 
sektum samkvæmt þessari grein og kostnaði. 

á. gr. 

Hver sá maður, er leiðbeinir skipi við botnvörpuveiðar í landhelgi við Ísland, eða 
hðsinnir því við slíkar veiðar, eða hjálpar hinum brotiegu til að komast undan heguingu 
fyrir þær, skæl sæta sektum, 500—5000 kr. Sömu hegningu skal hver sá sæta, sem or í 
botnvörpuskipi eða á bát við skipshliðina, þegar það er að veiðum í landhelgi, noms hann 
geli gett þá grein fyrir dvöl sinni þar, að líklegt þyki, að hann eigi enga blutdeild í hinum 
ólöglega veiðiskap þoss. 

Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um þá menn, sam eru lögskráðir skipverjar á 
botnvörpuskipinu. 

5. gr. 

Skipstjóri, er gerir sig askan i itrekudu broti gegn Í. gr, skal, auk refsingar þeirr. 
ár, sort gelur um í 3. gr, sæta fangelsi, ekki vægara en 2 mánaða einföldu fangelsi. Auk 
þess má og endranær, þegar miklar sakir eru, láta skipstjóra sæta fangelsi fyrir brot gegn 
1. gr, auk sektarhegningar þeirrar, sem ákveðin ér í 3. pr, 

6. pr. 

Ssktarfja eftir lögum þessum, avo og andvirði fyrir upptækan afla og veiðarfæri, 

Nr. 5 
18. mai



Nr. 5 tennur í Íandhelgissjóð Íslands. Um sålu upptæks afla og veidarfæra skal jafnan leita 

18. mai såmbykkis stjornarrådsins. Aldrei má þó selja hinum seka upptæk veiðarfæri, og afla því 

að eins, að knýjandi nauðsyn sja fyrir hendi. 

7. gr. 

Mál þau, sem, rísa af brotum gegn lögum þessum, skal reka sam opinber lögreglu- 

mál. 

8. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 8, 6. apríl 1898, lög nr. 18, 8. júlí 

1902, iög nr. 27. 26. sept. 1909, lög nr. 66, 30. júlí 1909, svo og 2. gr. laga nr. 55, 10. 

nóv. 1913, um stofnun Landhelgissjóða Íslands, um það, er tekur til sektafjár og andvirðis 

upptækra veiðarfæra og afla eftir lögum þessum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

Nr. 6 Lö 
18, maí g 

um 

breyting á tilskipun 10. júlí 1795 og tilskipun 20. janúar 1797 

um sáttanefndir. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta 

hertogi í Sijesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Íáenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Álþimgi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Vorn: 

38. gr. síðasta málsgr. í tilskipun 10. júlí 1795 og 25. gr. síðasta málsgr. í tilskip- 

un 20. janúar 1797 orðist svo:



þó er óheimilt að málaflutningsmenn sjeu umboðsmenn aðilja við sáttaumleitanir, Nr. 6 

ja búsettur utan þeirrar þinghár, þar sem sáttaumleitun fer fram. 18. maí nema umbjóðandi þeirra sja 

Hftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjor að hegða. 

  enfríhöll, 18. maí 1920    Gefið á Sorg 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon. 

Nr. 7 
18. mal 

  

breyting á lögum nr. 18, 20. okt. 1905, um lågreglusampyktir 
utan kaupstaðanna. 

guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta,        
ndi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

  

nu gt: Alþingi hefir fallist á löo þessi og Vjer staðfest þau með samþyk: 

Voru: 

Í stað orðanna senda búi sýslumaður þara í 1. málsgrein laga nr. 18, 20. okt. 1905 

komi: 

senda búi sýslumaður, umboðsmaður sýslumanns eða hreppstjóri þara. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.
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ið. ml Lög 
um 

heimild handa ríkisstjórninni til að banna flutning til 
  

  

2 z s . Ss Ær tf Þri mn parks bar nå á varningi, sem stjórnin telur stafa sykingarhættu al 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Santa, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæn, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

Ríkisstjórninni heimilast að banna flutning til landsina á brúkuðum fatnaði, líni og 

sængurfatnaði, dulum, brúkuðu vatti, hnökraull, pappírsafklippum, hári, húðum og öðrum Depp i > 

þeim varningi, er stjórnin telur stafa sýkingarhættu sf. 

2. gå 

Brot gegn åkvædum laga þossara varða sektum, Írá 50— 5000 krónum.  Sektirnar 

renna í ríkissjóð. 

  

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið som almenn lögreglumál 

Lög þessi öðlaat þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

1 Mi z i 

nendi og manet Undir Vorri konunglegu 

Christian R. 

lón Magnússon



po
t 

þa
d 

            

i a 7 mon ye w . i konungsrikisins Islands. 

Vier Christian hinn Tiundi, af suðs slands og Danmerkur, Vinda og Gauta 

hertogi i Sljesvik, Holtsetalar bjettmerski, Låenborg og Aldinborg 

Gjörum kunnugt. gi hefir á þann hátt, sem fyrirskipaður er í 21. gr. 

jórnarskipunarlaga „ júní 1915, tvisvar sinnum fallist á og Vjer nú með 

sam þyl Voru staðfe irfylgjandi 

mar ar 
stjórn arskrá 

Íslands. 

I 

1 gr i, BE. 

Stjérnskipulagid er bingbundi ngestjorn. 

. gr. 

Löggjafarvaldið er hjá konungi og Alþingi, báðum saman, framkvæmdarvaldið hjá 

konungi og dómsvaldið hjá dðn 1endum. 

3. gr. 

Skipun konungser r sú, er sogir Í Í. og 2. gr. konuugserfåalaga frá 31. júlí p 8 8 £ 
1853. Konungseríðum má ekki breyta, nema með samþykki Alþingis. 

á, gr. 

Ákvæði þaw, er giltu Í. das. 191? 

svo og um meðferð konungsvalds, } 

beggja ríkjanna, skul 

; beg 

1 einnig gilda á Íslandi. 

onungur 

gr. 

8 í Danmörku um trúarbrögð konunga og lögræði, 

ekki 

ar konungur er sjúkur, ólögráða eða staddur utan 

5 

Konungur vinnur 

frumrit 

á. gr. 

ð stjórnarskránni 

unnið þann eið meðan hann var ríkisarfi 

þe
i 

etur ekki verið þjóðhöfðingi í öðrum löndum án samþykkis Alþingis 

6 

ið ad 

rfi er lögráða 

Geymir Alþingi annað, en þjóðskjalasafnið hitt. 

MKIR 

er hann kemur til ríkis, enda hafi hann 

2 3t+ 

Af eidetaf bessum skal gera tvö samhljóða 

. gr. 

er hann or orðinn fullra 18 ára að aldri 

3. gr. 8 

Ákveða skal með lögum greiðslu af ríkisfje til konungs og konungsætta 

Nr. 9 

18. maí



Nr. 9 

18. mai. 

fre
i 

ho
 

9. gr 

Konungur hefir hið æðsta vald í öllum málefnum ríkisins, með þeim takmörkun 

um, sam settar eru Í stjór rnarskrá þessari, og lætur hann ráðherra framkvæma það. Ráðu- 

neytið hefir aðsetur í Reykjavík. 

10. gr. 

Konungur ar ábyrgðarlaus og friðhelgur. Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarfram. 

kvæmdum öllum. Ráðherraábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi getur kært þá fyrir 

embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir þau mál. 
   

ll. gr. 

Konungur skipar ráðherra og veitir poim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og 

skiftir störfum með þeim. 

12 og gr. 

Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skulu bornar upp fyrir konungi í ríkisráði. 
> > 8 > 

Ráðherrar skipa rikisråd, og á rikisarh sæti i því þegar hann er lögráða. Konungur er 
1 
å forseti ríkisráðsins. Rikisrådsfund getur konungur haldid med sinum rådherra utan Íslands. 

mm
 3. gr. 

Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni 

Svo skal og halds ráðherrafund, er einhver ráðherranna óskar að bera þar upp mál. Fund- 

unum stjórnar sá ráðherra, er konungur hefir kvatt til forsætis. Sá ráðherra, er forsæti 

skipar, nefnist forsætisráðherra, 

14. gr 
> 

Nú er konungur ekki staddur hjer á landi, og bor forsætisráðherra þá að jafnaði 

málin upp fyrir konungi, einnig fyrir hönd hinna ráðherranna, ef þeir eru ekki viðstaddir. 

þá er ráðherra ber upp fyrir konungi mál, sem annar ráðherra hefir undirritað, ber hann 

ábyrgð á því, að málið sja rjett flutt, en annars ekki sjorstaka ábyrgð vegna flutningsins, 

nema hann á annan hátt hafi tekið stjórnskipulega ábyrgð á efni þess. 

   

  

15. gr. 

Undirskrift konungs undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim gildi, er ráð- 
herra ritar undir með honum. 

16. gr. 

Konungur veitir öll þau embætti, er hann hefir veitt hingað til. Breyta má þessu 

með lögum. Engan má skipa embættismann, nema hann haf íslenskan ríkisborgararjett. 

Embættismaður hver skal vinna eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni. 

Konungur getur vikið þeim frá embætti, er hann hefir veitt það. 

Konungur getur flutt embættismenn úr einu embætti í annað, þó svo, að þeir 

missi einskis í af embættistekjum, og að beim sje gefinn kostur á að kjósa um, hvort þeir 

vilji heldur embættaskiftin eða þá lausn frá embætti með lögmæltum eftirlaunum eða lög- 

mæltum ellistyrk.



  

AT má undansk ambættismanns Nr. 9 
þeirra, er taldir eru í ö7. gr 18, mai 

  

= 

     ; FR vi a na mil FÅ at 1 = slíkra 
sur BOrIr SAMNINgA við onnur tiki Þó gelur hann enga slíka í gu 

   

Kc 

    

  

ef þeir hafa í sjer í landi aða landhelgi, eða ef þeir horfa til breyt 

  

inga á stjórnar! Mlpingis komi til. 

  

Konur stafnir saman nær því skuli slitið.     
þinginu má eigi slíta lyr en fjárlög eru samþ ykt. Konungur getur og kvatt Alþingi til 
aukafunda. 

Konungur getur frestað fundum Alþingis bé ekki lengur eu 2 

  

vikur. nema Alþingi samþykki, og ekki nema einu 

20. gr 

  

Konuagur ge 

mánuðir sjau liðnir frá 

uðum eftir að það var 

skal þá stofna til nýrra kosninga áður en 9 
i     [on am 

  

21. gr. 

Er 
GL 

samþykta. 

  

fyrir Alþingi frumvörp ti snngra 

  

22. ør 

þarf til bykt Alþingis lái lagagildi. Kon.     

  

ungur annast birting 

  

staðla sam Álþingi hefir aamþykt, áður 

  

Nú hefir konungur 

    

en næsta reglulegt Alþingi komur saman, og er þá 

Þegar brýn nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög milli þings. 
Ekki mega þau þó ríða í bág við stjórnarskráua. Ætíð skulu þau lögð fyrir næsta Á! 

  

tir. 

Nú samþykkir Alþingi okki bráðabirgðalög 

Bráðabirgðafjárlög má eigi gefa tt 

af Alþingi. 

þingi á 

  

þá úr gildi. 
. 
fjárhagstímabilið eru samþykt 

  

         Konungur getur ákveðið að saksóka fyrir síbrot skuli níður falla, ef ríkar ástæður    eru till Hann náðar menn og véitir almenna uppgjöf saka. herra getur hann þó 
syst undan saksókn nje hegningu, sem landsdómur hefir í dæmt, nema með samþykki 

ilþingis. 
    sigi li



Nr. 9 

18. mai 

li 

25. gr. 

Konungur veitir annadhvort sjålfur, eða með því að Ísla það stjórnarvöldum í 

hendur, leyfi og undanþágur frá lögum, samkvæmt reglum, som farið hefir verið eftir 

hingað til, 

Al. 

26. gr. 

A Alþingi eiga sæti 40 þjóðkjörnir þingmenn. Tölu þeirra ma breyta með lögum. 

Alþingi skiftist { bvær deildir, efri þingðeild og neðri þingdsild. Í neðri deild eiga 

sæti 26 þingmenn, en 14 í efri deild, Tölum þessum má breyta með lögum. 

Öhlutbundnum kosningum í sjerstökum kjördæmum skulu kosnir 34 þingmenn, 

en 6 hlutbundnum kosningum um land ali í einu lagi. 

Með lögum má ákveða, að þingmenn Reykjavíkurkaupstaðar skuli kosnir hlut- 

bundnam kosningum, og gilda þá um kjörgengi og kosningsrrjett sömu reglur sem við 

óhlutbundaar kosningar. 

þeir þingmenn eiga allir sæti í efri deild, sem kosnir eru blutbundaum kosning- 

um um land alt, og auk þeirra 8 þingmenn, er sameinað Alþingi kýs úr flokki þingmanna, 

sem kosnir eru Í sjerstökum kjördæmum. Hinir eiga sæti í neðri deild. 

27. gr. 

Þingmenn kosnir i sjerstökum kjördæmum skulu kosnir til á ára, en þingmenn 

kosnir hlutbundnum kosningum um land alb til 8 ára, og fer helmingur þeirra frá fjórða hvert 

ár. þingrof nær ekki til þingmanna þeirra, sem kosnir eru blutbundnum kosningum um land alt. 

28. gr. 

Deyi þingmaður, kosinn Í sjerstöku kjördæmi, á kjårbimanum, eða fari frá, þá 

skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans. Varði á sama hátt 

autt sæti þingmanns, kosins hlutbundinni kosningu um land alt, tekur sæti hans varamað- 

ur sá, er í hlut á, en varamenn skulu vera jafnmargir og þingmenn, kosnir hlutbundnum 

kosningum um land alt, enda kosnir á sama hátt og samtímis. Sama er og, ef þing- 

maður, kosinn hlutbundinni kosningu um land alt, forfallast svo, að hann getur ekki 

setið á einhverju þingi, hvort er reglulegt þing eða aukaþing, eða það sem aftir er af því 

þingi. ” 

29. gr. 

Kosningarrjett við kosningar til Alþingis í sjerstökum kjördæmum hafa allir, 

karlar og konur, sem eru 25 ára eða eldri, er kosning fer fram, og hafa ríkisborgararjatt 

bjer á landi og verið búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en kosningar Ísra fram. þó 

getur enginn átt kosníngarrjett, nema hann hafi óflekkað nannorð, hafi verið heimisfastur 

í kjördæminu 1 ár og sje fjár síns ráðandi, enda ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. 

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni sínum. 

Með sömu skilyrðum hafa karlar og konur, sem eru 35 ára eða eldri, kosninger- 

rjett til hlutbundinna kosninga um land alt. Ad öðru leyti setja kosningalög nánari regl- 

ur um kosningar og um það, í hverri röð varamenn skuli koma f stad aðalmanna í efri 

deild.
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30. gr. Nr. 9 
Kjörgengur við kosningar í sjerstökum kjördæmum er hver ríkisborgari, sem kosn. Í - Hl 

ingarrjati á til peirra. Kjósa má samb þann mann, sem á heima utan kjördæmis, 
eða hefir átt heima í kjördæminu skemur en 1 ár. Með sömu skilyrðum hefir maður, 
karl eða kona, 35 ára eða eldri, kjörgengi við hlutbundnar kosningar um land alt. 

Þeir dómendur, er ekki hafa umboðsstörf á hendi, eru þó ekki kjörgengir. 

TIL, 

31. gr. 

Reglulegt Alpingi skal saman koma år hvert hinn 15. dag fsbrúarmánaðar, aða 
næsta virkan dag, ef helgidagur er, hafi konungur ekki tiltekið annan samkomudag fyr á 
árinu. 

Breyta má þessu með lögum. 

32. gr. 

Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þass nje frelsi. 

33. gr. 

Bamkomustaður Alþingis er jafnaðarlaga í Reykjavík. Þegar sjerstaklega er ástatt, 
getur konungur skipað fyrir um, að Alþingi skuli koma saman á öðrum stað á Íslandi. 

34, gr. 

Hvor deild hefir rjatt il að bera fram og samþykkja fyrir sitt leyti frumvörp til 
Íaga og annara samþykta, Hinnig má hvor þingdeild, eða sameinað Alþingi, senda kon- 
ungi ávörp. 

35. gr. 

Hvor þingdeild getur akipad nefndir inngndeildarþingmönnum, til að rannsaka 
mikilvæg mál, er almenning varða —Þingdeildin getur veitt nefndum þesum rjett til að 
heimta skýrslur, munnlegar og brjeflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum, 

36. gr. 

Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje sf teka, nema með lögum; ekki má 
heldur taka lán, er skuldbindi ríkið, njo salja aða með öðru móti láta af hendi neina af 
fasteignum landsins nja afnotarjett þeirra, noma samkvæmt lagaheimild. 

37. gr. 

Ekkert gjald må greida af hendi, nama heimild sje bil þess í fjárlögum aða fjár- 
sukalögum. 

38. gr. 

Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar er það er saman komið, leggja frumvarp
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Nr. 9 til fjárlaga fyrir það fjárhagsár, sem í hönd fer, og akal í frumvarpinu fólgin greinargerð 

18. mai um tekjur ríkisins og gjöld. 

Frumvarp til fjárlaga og frumvörp til fjáraukalaga skal ætíð leggja fyrst Íyrir 

neðri deild Alþingis. 

39. gr. 

Sameinað Alþingi kýs 3 yfirskoðunsrmann, og skulu þeim veitt Ísun fyrir starfa 

sinn. þeir skulu kosnir með blutfallskosningu. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða 

árlega reikninga un: tekjur og gjöld landsins og gæta þess, hvort tekjur lauðsins sjou þar 

allar taldar og hvort nokkuð hafi verið sí hendi greitt án heimildar. þeir geta, hver um 

sig, tveir eða allir, krafist að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Siðan 

skal safna þessum reikningum fyrir hvert fjárhagstímabil í einn reikning og leggja fyrir 

Alþingi frumvarp til laga um samþykt á honum og athugasemdir yfirskoðunarmanna. 

Rjett er yfirskoðunarmönnum, einum eða fleirum, að fá að sjá reikninga og bæk- 

ur ríkisfjehirðis, og sömuleiðis stjórnarráðsins, fyrir ár það, sem er að líða eða liðið er. 

þyki þeim nokkuð athugavert, skulu þeir gera eftirmönnum sínum vísbendingu um það 

skriflega. 

  

40. gr. 

Eikkort lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hefir verir rætt 

þrisvar sinnum í hvorri þingdeild. 

41. gr. 

þegar lagafrumvarp er samþykt í annarihvorri þingdeild, skal það lagt fyrir hina 

deildina svo sem það var samþykt Ef þar verða breytingar á gerðar, Íer frumvarpið aftur 

til fyrri þingðeildar. Ef hjer verða aftur gerðar breytingar, fer það af nýju til hinnar deild 

arinnar. 

Nú gengur enn eigi saman, og ganga báðar deildirnar saman Í eina málstofu, og 

er þá málinu lokið með einni umræðu í sameinuðu Alþingi. 

Þegar Alþingi skipar eina mélstofu, þarf meira en helmingur þingmanna úr hvorri 

þingðeild að vera á fundi og eiga þátt í atkvæðagreiðslu til þess, að fullnaðarsamþykt 

verði lögð á mál, ræður þá atkvæðafjöldi úrslitum um einstök málsatriði. En eigi ná þó 

lagafrumvarp, önnur en frumvörp til fjárlaga og fjáraukalaga, fullnaðarsamþykki, nema tveir 

þriðjungar atkvæða þeirra, sem greidd eru, sjeu með þeim. 

      

42. gr. 

Alþingi sker sjélft år, hvort pingmenn pess sjeu löglega kosnir, svo og úr því 

hvort þingmaður hafi mist kjörgéngi. 

43. gr. 

   Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið eða drengskaparh 

þegar er kosning hans hefir verið tekin gild. 

it að stjórnarskránni, 

åd. gr. 

Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, og eigi við neinar regl- 

ur frá kjósendum sínum.
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Fimbættismann þeir, sem kosnir verða til Alþingis, þurfa ekki leyfi stjórnarinnar Nr, 9 
til þéss að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til, án kostnaðar fyrir ríkissjóð, að annast 18. mal 

um, að embættisstörfum þeirra verði gegnt á þann hátt, sem stjórnin telur nægja. 

45. gr. 

Meðan Alþingi stendur yfir má ekki taka neinn alþingismann fastan fyrir skuldir 

án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í, -njs heldur setja hann í varðhald aða höfða 
mál á móti honur, nema hann sje staðinn að glæp. 

Enginn alþingismaður verður krafinn reikningsskapar utan bings fyrir það, sem 

hann hefir sagt í þinginu, nema þingdeildin, gem í hlut á, leyfi. 

46. gr. 

Nú glatar alþingismaður kjörgengi, og missir hann þá rjett þann, er þingkosn- 

íngin hafði veitt honum. 

åT. gr. 

Ráðherrar eiga samkvætat embættisstöðu sinni sæti á Alþingi, og eiga þeir rjett 

á að taka þátt í umræðunum eins oft og beir vilja, en gæta verða þeir þingskapa. At: 

kvæðisrjett eiga þeir þó því að eins, að þeir sjeu jafnframt alþingismenn. 

48. gr. 

Hvor þingdeild og samsinað Alþingi kýs sjálft forseta sinn. 

áð. gr. 

Hvorug þingdeildin getur gert samþykt um mål, bema meira en helmingur þing- 

dgildarmanna sje á fundi og greiði þar atkvæði. 

50. gr. 

Heimilt er hverjum alþingismanni að bera upp sjerhvert alment mål í þeirri 

þingðeild, sem hann á sæti í, sf hún leyfir það, og beiðast um það skýrsla ráðherra. 

öl. gr. 

Hvorug þingdeildin má taka við neinu málefni, nema einhver þingðeildarmanna 

Aytji það. 

52, gr. 

Nú þykir þingdeild ekki ástæða til að gora aðra ályktun um eitthvert málefni, 

og getur hún þá vísað því til ráðherra. 

53. gr, 

Fundir beggja þingdeilda og sameinaðs Alþingis skulu haldnir í heyranda hljóði. 

Þó getur forssti, eða svo margir þingmenn, sem til er tekið í þingsköpum, krafist, að öll- 

um utanþingsmönnum sje vísað burt, og sker þá þingfundur úr, hvort ræða skuli málið 

í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum.
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54, gr. 

Þingsköp sameinaðs Alþingis og beggja deilda þess skulu sett með lögun. 

IV. 

55. gr. 

Skipun dómsvaldsins verður eigi ákveðin nema með lögum. 

56. gr. 

Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. þó getur 

enginn, sem um þau leitar úrskurðar, komið sjer hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með 

því að skjóta málinu til dóms. 

57. gr. 

Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir låégunum. þeim 

dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður ekki vikið úr embætti nema 

með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, nema 

þegar svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun á dómstólana. þó má veita þeim 

dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn [rå embætti, en eigi skal hann missa 

neins í af launum sínum. 

v. 

öð. gr. 

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið 

ud því leyti styðja hans og vernda. 

Brayta má þessu með lögum. 

59. gr. 

Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelåg til ad pjona guði með þeim hætti, sem 

best á við sannfæringu hvers eins; þó má ekki kenna eða Íromja neitt, sem er gagnstætt 

góðu siðferði og alsherjarreglu. 

60. gr. 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri fjelagsskyldu. 

Buginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar guðs- 

dýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist. 

Nú er maður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til Háskóla Íslands, eða 

einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir því sem á verður kveðið, gjöld þau, er honum 

ella hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda heyri hann ekki bil öðrum trúarbragða- 

flokki, er viðurkendur sje í landinu. 

Breyta má þessu með lögum.
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VI, 

61. gr. 

Hvern bann, sem tekinn er fastur, skal ån undandråttar leiða fyrir dómara. Sje 

hann eigi jafnskjótt látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sje liðinn, leggja rökstudd- 

an úrskurð á, hvort hann skuli settur í varðhald. Megi láta hann lausan gegn veði, þá 

skal ákveða í úrskurði, hvert og hversu mikið það skuli vera. 

Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og áfrýjun 

slíks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms í sakamálum. 

Engan má setja í gæsluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjesekt eða einföldu 

fangelsi. 

62. gr. 

Heimilið er friðheilagt. Ekki má gera húsleit, nje kyrsetja brjef og önnur skjöl og 

rannsaka þau, nema eftir dómsúrskurði eða eftir sjorstakri lagaheimild. 

68. gr. 

Eignarrjetturinn er fridhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína, 

nema almenningsþörf krofji; þarf til þess lagafyrirmæli og komi fult verð fyrir. 

64. pr. 

Enginn útlendingur getur fengið ríkisborgararjett nema með lögum. 

Um heimild útlendinga til þess að eiga fasteignarjettindi hjer á landi skal skipað 

með lögum. 

65. gr. 

Engin bönd má leggja á atvinnufrelei manna, nema al:menningsheill krefji, enda 

þarf lagaboð til. 
“ 

66. gr. 

Sá skal eiga rjett á styrk úr almennum sjóði, gem eigi fær sjeð fyrir sjer og sín- 

um, og sje eigi öðrum skylt að framfæra hann, en þá skal hann vera skyldum þeim háð- 

ur, er lög áskilja. 

67. gr. 

Hafi foreldrar eigi efni á að fræða sjálf börn sín, eða sjeu börnin munaðarlaus og 

öreigar, er skylt að sjá þeim fyrir uppfræðingu og framfæri;af almannafje. 

68. pr. 

Hver maður á rjett á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti; þó verður hann að 

ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög leiða. 

69. gr. 

Rjett eiga menn á að stofna fjelög í sjorhverjum löglegum tilgangi, án þess að 

sækja þurfi um leyfi til þess. Ekkert fjelag má leysa upp með stjórnarráðstöfun. þó má 

Nr. 9 

18. mai



Nr. 9 banna fjelag um 

  

en þá verður þe 

  

| 
j 
Halaginu, til þess að það 

18. mai verði leyst upp. 

Riett eiga menn á að safnast seman vor ör 

vera vid almen 

bykir, ad af beim 

glustjórninni er heimilt að     
samkomur. Banna má mann í undir berum hi 

eiði óspektir. 

    i, þegar uggvænt 

   

r 

; 
i 

Sjerhver vopnfær maður er skyldu 

sem nákvæmar kann að verða fyrir mælt moð lögum 

  

vörn landsins, eftir því, 

    

Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða í 

at skal skipað með lögum. 

maåalelmum smum með umgJon sbjórnarit an 

Skattamálum skal skipa með lögum. 

Siorrjattindi, or bundin sjeu við aðal, nafnbætur og lögtign, má eigi taka í lög. J = - 5 g 

Rjettinda 

rikisborgararjett, njóta einnig dan 

um sambandslögum. 

    "nm við Íslenskan 

samkvæmt dansk-{íslonsk- 
   

  

Tillögur, hvort sem 

bera upp bæði á reglulegu ál 

deildanna, skal rjúfa Alþi 

báðar deildir þingsins 

gildi sem stjórnskipunari 
Nú samþykkir ( 

þá leggja það mál undir atkvæt 

synjunar, og skal a 

Sama skal 

  

ýrnarskrá þessari, má 

„samþyk ki beggja þing- 

sa af nýju. Bamþykki 

og nái hún festingu konungs, þá hefir hún        

   

    

rkur, og skal 

til samþyktar eða 

      

'i samkvæmt ö8. gr. 

Stjórnarskrá þessi 

um him sjorstöku málefni 

19. júní 1915, um breyting á heuni. 

  

    
Ákvæði um stundarsakir. 

fá
 Kosningarrjetti og kjörg 

  

da, að öðru jöfnu, þeir menn, er
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þann rjett hafa fengid áður en stjórnarskrá þessi öðlast gildi, pått ekki sjeu peir islenskir Nr. 9 
rikisborgarar, eda hafi såmu rjettindi samkvæmt 75. gr. 

2. Umboð peirra landskjårinna pingmanna, sem ekki eiga ad fara frå årid 1922 eftir hlut- 
kesti Alpingis 1917, falla nidur årid 1926. 

3. Almennar reglulegar óhlutbundnar alþingiskosningar skulu fram fara årid 1923. Ekki 
mega þær þó fram fara fyr en að loknu reglulegu Alþingi það ár. 

18. mal 

Gefid å Sorgenfrihol, 18. mai 1920. 

Jndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

Endurprentnð blaðsíða.



Nr. 10 

18. mai 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af Danmerkur, Vinda og Ganta, 

hertogi í Sljesvík, Holtac „áenborg og Aldinborg,    Gjörum kunnugt: aðfest þau með samþykki 

Voru: 

1. gr. 

Rjett er dómsmálaráðherra að mæla svó fyrir í roglugerð, að eigi skuli mönnum 

heimilt að stíga hjer á land af skipum, nema þeir hafi vegabrjef eða önnur skilríki, er 
É 

sýni á fullnægjandi hátt, hverjir þeir oru. 

Ná hofir útlendur maður kon ingað til lands til þes 283 að leita sjar atvinu eða 

raglustjóra eða, hrepp 

fyrir því, í hvaða skyni 
dveljast hjer langur eða skemur, og 8 

stjóra, þar sem hann kemur fyrst 

hann er hingað kominn 

  

    

   Dómsmálaráðherra getur sett nánari ré þau efni, er í þessari grein sogir. 

3. gr. 

Rjett er að meina þeim mönnum útlendum að setjast hjer að eða dveljast hjer, 

sem : 

1. Eigi geta sannað eða gert sennilegt, að þeir fái framfært sig aða þá, sem á vegum 

þeirra eru, án þess að þiggja hjer fátækrastyrk næstu 4 ár eftir að þeir hafa hingað 

flust. 

Haldnir eru næmum sjúkdómi, enda þótt eigi sja lögskylt að beita sóttvörnum, ef land- 

læknir telur ástæðu tíl að meina manni landsvist þess vegna. 

Gera eigi grein fyrir því eðs skýra rangt frá því, í hvaða skyni þeir eru hingað komnir. 

Komnir eru hingað til starfa eða athafna, som dómsmálaráðherra telur ólöglegar, ógæmi- 

legar sða hættulegar hagsmunum rfkis eða almennings, eða högum þeirra er að öðru 

leyti svo háttað, að vist þeirra hjer megi teljast hættuleg eða bagaleg hagsmunum rík- 

is eða almennings. 

5. Hefir verið vísað burt úr öðru ríki af ástæðum þeim, er 4. tölulið greinir. 

6. Hafa orðið sekir um brot, sem svívirðileg eru að almenningsáliti, þar sem þeir hafa 

m vegna brota á landslögum þar. 

to 

  

    

  

% 

    H»
 

  

  

áður dvalist, eða lögreglan þar lýsir eltir þe 

Nú hefir útlendur maður sest að hjer á landi, og skal þá vísa honum burt: 

i. Eí hann verður hjer sveitarstyrksþurfi. 

Endðaurprentuð blaðsíða.
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2, Ef hann verdur sekur, édur en hann hefir dvalist hjer fuli 5 ár samfleytt, ad lagadémi Nr, 10 

um verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti, enda hafi hann verið dæmdur til rofs- 18. maí 

ingar í fangelsi við vatn og brauð að minsta kosti. Skal það þá tekið fram í refsi- 

dómi, að sökunautur skuli verða af landi burt, þegar hann hefir þolað refsingu sam- 

kvæmt dóminum. 

Dómsmálaráðherra getur þó veitt landavistarleyf, þegar evo stendur á, sem Í 

þessum tölul. segir, ef sjorstakar ástæðar mæla með því. 

5. gr. 

Ef útlendur maður hefir setst að á landi hjer eða tekið hjer dvöl, þá getur dóms- 

málaráðherra ákveðið, að hann skuli verða af landi brott: 

1. Ef hann hefir skýrt vísvitandi rangt Írá um atriði þau, er í 8. gr. segir. 

2. Hí svo reynist eða svo verður ástafi um hann, sem í 3. gr. 2. og 4.—6. tölul. segir. 

6. gr. 

Na er manni meinud landsvist samkvæmt fyrirmælum laga þessara, og skal hann 

þá flytja sig af landi burt ásamt skuldaliði sínu. Þó getur dómsmálaráðherra leyft hon- 

um eða þeim, sem á vegum hana hafa hjer verið, landsvist framvegis, ef sjerstakar ástæð- 

ur mæla með því. 

Dómamálaráðhorra getur sett nánari reglur um alt það, er futniaginn varðar. 

7. gr. 

Hver så, som gerir sjer bad ad atvinnu að nokkru eða öliu leyti að hýsa gesti, 

skal hafa gestabók, löggilta af lögreglustjóra, gegnumdregna og tölusetta. Skulu allir þeir, 

er gistingu taka eina nótt eða lengur, rita með eigin hendi nöfn sín, heimili, stöðu og síð- 

asta, dvalarstað í bókina. Lögreglumönnum skal jafnan heimili að skoða bók þessa og 

taka eftirrit at henni. Dómsmálaráðherra getur einnig skyldað forstöðumenn gistihúsa 

til þess að senda lögreglunni eftirrit úr gestabók. 

8. gr. 

Skylt er lögreglumönnum að hafa eftirlit með útlendum mönnum, er hjer taka 

sjer dvöl eða aðsetur, samkvæmt þeim reglum, er dómsmálaráðherra setur. 

9. gr. 

Ef sá maður, er meinuð hefir verið landavisi hjer samkvæmt 3. gr. 2.—6. tölul 

eða vísað hefir verið burt af landi hjer samkvæmt 4. gr. 2. tölul. og 5. gr. laga þessara, 

kemur hingar aftur til lands án þess að hann hafi til þess leyfi dómsmálaráðherra, skal 

hann sæta sektum eða fangelsi, ef miklar sakir oru, enda skal það brýnt fyrir honum í rofsi. 

dómi samkvæmt 4. gr. 9. tölul. eða í brottflutningskipun dómsmálaráðherra, að endurkoma 

til landsins varði þessum viðurlögum. 

Brot gegn ákvæðum 7. gr. laga bessara varða sektum, frá 00—-1000 krónum. Auk 

þess má dæma sökunaut til þess að hafa fyrirgert rjetbi til að halds gistihús aða standa 

fyrir gistihúsi eða veitinga, ef brot er ítrekað. 

Brot gegn ákvæðum þeim, sem dómsmálaráðherra setur með heimild í lögum 

þésaum, varða sektum eða fangelsi, ef mikiar sakir oru. 

Sektir samkæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
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10. gr. 

Með mál út af brötum samkvæmt 9. gr. skal fara sem almenn lögreglumál. 

Bf halda þarf annars rjabtarrannsókn um hagi útlendra manns hjer, vegna ein- 

hverra atriða, or í lögum þessum greinir, þá skal hún fara að hætti opinberra mála. 

ll. gr. 

Lög þessi, að undantekinni 1. og 7. gr., taka eigi til Íslenskra ríkisborgara.  Þigi 

raska þan heldur þeim rjeitindum, er borgarar annara ríkja hafa hjer samkvæmi samningum 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 
Ákvæði 4. og Ö. gr., sbr. 9. og 10. gr., ná þó til þeirra útlendra manna, er tekið 

hafa sjer dvöl eða aðsetur á landi hjer áður on þau öðluðust gildi. 
17. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869, svo og önnur ákvæði í lögum, er 

koma kynnu í bág við lög þessi, eru úr gildi numin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 
(Ll. 8) 

Jón Magnusson



Låg 
um 

bingmannakosning i Reykjavik. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, g Ð 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan með samþykki 

Voru: 

1. gr. 

Alþingismenn Reykjavíkur skulu vers 4. Þegar þannig hafa bæst við 2 þingmenn, 
skal neðri deild Alþingis skipuð 28 þingmönnum. 

2. gr. 

Alþingiskosningar í Reykjavík skulu vera hlutbundnar. Um kosningar þessar gilda 
hinar sömu reglur sem um aðrar kjördæmakosningar, með þeim breytingum, sem leiða af 
því, að kosningarnar í Reykjavík eru hlutbundnar. 

3. gr. 

Þegar alþingiskosningar eiga fram að fara í Reykjavík, skal með lögmæltum fresti 

afhenda yfirkjörstjórninni lista með nöfnum þingmannaefna þeirra, er fram eru boðin. 

Nöfn þeirra skulu táknuð svo skýrt með tilgreindri stöðu og heimili, að enginn 

vafi geti leikið á því, hverjir í boði eru. Einskis manns nafn má á lista setja, nema hann 
hafi gefið til þess skriflegt leyfi, og skal það fylgja listanum til yfirkjörstjórnar.  Ber- 
ist yfirkjörstjórn listi, er nafn manns stendur á, án þess að skriflegt leyfi hans fylgi, skal 

nema það nafn burt af listanum og eigi prenta það á þann lista 

Nú hefir maður skriflega leyft nafn sitt á fleirum listum en einum, og skal þá 
nema nafnið burt af öllum listunum. 

Á framboðslista skulu að jafnaði vora jafnmörg nöfn þingmannsefna sem kjósa á 

þingmenn í hvert skifti. Gildur er framboðslisti, þótt á honum standi færri nöfn, en ógild- 
ur ef fleiri eru. 

Framboðslista skal fylgja yfirlýsing að minsta kosti 100 kjósenda um, að þeir 
styðji þann lista. 

Listar skulu afhentir formanni yfirkjörstjórnar, og ritar hann á þá dag og stund, 
er hann veitir þeim móttöku, og merkir þá bókstöfunum A, B, G, o. s. frv. eftir því sem 
þeir berast honum. 

4. gr. 5 

Á hverjum lista skal tilgreina umboðsmenn fyrir listann. Sjeu umboðsmenn eigi til- 
greindir, eða forfailist umboðsmaður, eru þeir, er fremstir standa þingmannaefna, rjettir 

Nr. 11 

18. maí



Nr. 11 umboðsmenn listans. pessir umbodsmsnn gæta rjottar lista þeirra, er þeir oru fyrir, við 

18. maí Skoðun og úrskurðun framboðslista, útbúning kjörseðla og talning atkvæða, og gefa þær 

upplýsingar listunum viðvíkjandi, er yfirkjörstjórn þarfnast og óskar; svo er þeim og heim- 

il; að mæta eða gefa öðrum heimild til að mæta fyrir sína hönd við kosningargerð, til 

þess að gæta þess, að alt fari löglega fram. 

5. gr. 

Oddviti yfirkjörstjórnar skal kvaðja kjörstjórnina til fundar degi eftir að liðinn er 

hinn lögmælti framboðsfrestur, eða beri það upp a helgan dag, þá næsta virkan dag þar á 

eftir, og skal umboðsmönnum þingmannaeína og meðmælenda gefinn kostur á að vera við- 

staddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutaðeigandi umboðsmösnum gefinn kostur 

á að leiðrjetta þá, og má frest í því skyni, eftir því sem timi og atvik leyfa. Sjeu 

gallar, er yfirkjörstjó i i s, kvedur hån upp 

úrskurð um það, hvort zuli si þsð ógildur teljast Sja listi úrskurðaður ógildur, 

skal eftirrit af úrskurðinum , þegar ; 

ásamt oftirriti af listanum, er rækur 

þá er listar hafa verið úraku 

kjörseðla og gera sl 

boðslistar sjau í kjöri, með tilgreindum nölnum þingmannaefna á hverjum lista og bókstaf 

hvers lista. En haf eigi nema einn listi, er gildur er tokinn, komið til yfirkjörstjórnar- 

   
    

    

     rn innan tilxetha fr 

  

ðeigandi umboðsmanni eða numboðamönnum 

  

tafarlaust láta fullgera 

yirtingablaðinu, hverjir fram- 

  

með au; 

  

menningi kunn       

1 2 
kosning fram 20 fara, heldur lveir yfir! 

  

   innar i tæka tid, parf e jörstjórnin þá kosna, 

er listinn greinir. 

  

    verið metnir, teknir upp, 

fyrir sig, hvert niður af 

Á kjörseðli skulu allir framboðalistar, er gildir   

þannig að öðru megin á f 

öðru í óbreyttri röð, nöfn þingm 

stafað á hverjum framboðslista, hver nafn 
illi listan skýr stryk til aðgreiningar 

  

   

  

     
     

  

   sem þó má vera skamm- 

lu vera feit og 

ilinn hver við 

  

   

  

    

      

       

skulu 

  

  
        annars hlið í röð eftir n þinem nna á h um lista að- 

skilin með þversirtkum FHæfiles gt ifaðan töluataf skal vora Íyrir framan hvert 

nafn innan þess striks, som takmarka! 
Kjörseðlar skulu vera úr stjórn gæta þess    

að eigi sjau fullgerðir fleiri seðlar E De Þeir skulu vera 

brotnir „Saman með óp entuðu hliðir na út, í og skal svo 

      

Kosning fer fram á sama hátt sem við með þeirri breyt- 

ingu, að kjósandi markar kross, rjettan krost s lista á kjör- 

seðlinum, sem hann vill gefa atkvæði. Vilji hann b L lista þeim, er 

hann velur, skal hann setja tölustafinn yrir framan það nafn, sem hann vill hafa efst, 

töluna 2 fyrir framan það nafn, sem hann vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við það 

nafn, er hann vill láta vera hið þriðja, o. s. frv. Sje eitthvert nafn, sem hann getur ekki 

felt sig vid, á þeim Ihsta, er hann kýs, má hann strika það út, og telst það þá ekki með 

við samtalningu atkvæða á þeim lista; þessi strik mega vera hvort heldur þverstrik eða 

   
    

   

       



lang 
igang     trik yfir nafnið. Krossinn við 

nafna skal hann 
        

  

   

  

hann atkvæ( ðilin sömu brot, sem hann var í, stingur honum svo þann- 

ig samanbrotnum r 

Ekki má ki; 

strika út á þeim njo 

ingarmerki, á lista þa 

ður við talning atkvæða, að kjósandi hefir: 

  

Kjörseðill verður ógildur, ef bert 

Il. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleirura listum on ein= 

um, 

bætt nafni eða nöf 

skrifað nafn sitt á 

num við á lasta 

Öilinn, 

    
     

Co
 

  

hefir afhent honum. 

jum kjörseðli, on nöfn eða nafn 

á honum, og tolat sá listi þá valinn 

gallar á. 

n, hve margir hafa valið hvern 

i sara átkvæða- 

| ar undirkjör- 

i bor ekki saman, skal 

sem á hafa orðið. 

     A BINNA 

      

  

   

  

     lista, og er það 

  

talna saman við 

  

ener gefa samtölunn 
$ 

Íara aftur yfir kjörgeðlana 

  

oc
 

náð kosningu af hverjum lista, 

    

    

   

skal skrifa upp stk: Ju | 3 lista fyrir neða1 listabókstaf, þá helming atkvæða- 

  

marga þingmenn á að kjósa 

þessar standi í röð fyrir hvarn 

kjósa á þingmenn, og fær 

Cc 

og bverj ban: 

lista. S 

hver listi jafnmar 

   
      

    

   

    

  

   

    

hæstu útkomutölurnar 

Standi eigi avo mörg 

þau, sem vantar, af 

uogmenn k 

nöfn á um bera 

hinum 

  

somu 

ú sÁ fn i á0 DDI 
   ge náð kosningu á hverjum lista, skal 

mannsefnis á þann hátt, er nú skal greina: 

ina á ligta, haf hann eigi breytt henni með því að 

í hann að eins sett tölu við eitt nafnið eða nokkur 

Til þess , 

telja saman atkvæði hvors einstak 

Kjósandi telst una við rå 

   setja tölur fyrir framan nöfnin, o 

af þeim, bols i 

bunkana, 

  

öðru leyti. Oddviti yfirkjörsbjórnar tekur kjörseðla- 

svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa 

nda á þeim liste, sam auð- 

snum, einn sf öðrum, 

er þeim ber eftir kjör- 

ur stendur eða 

tar í röðinni, fá hver um sig brot 

   

    

    

   

  

    seðlinum, en jör: sem Írems 

talan 1 er mörkuð við, 

  

BUKVÆUI, por, som EFU á 

  

listabókstafinn, tölustafinn við nöfnin og útstrikun Nr. 11 

nti, er kjörstjórnin hefir til í kjörklefanum. Síðan leggur 18. mal



Nr. li 

18. mai 

28 

úr atkvædi, er sje mismunandi aftir tålu beirra pingmanna, sem kjåsa å, bannig ad bad 

sje jafnt tölu þeirra þingmanna, sem kjósa á, að frádreginni tölu þingmannaefna, ser 

framar standa eða lægri tölu fá á kjörseðlinum, deilt með tölu þingmanna, sem kjósa á. 

Þegar kjörseðlabunkarnir eru þannig upp lesnir, skulu atkvæðatölurnar lagðar saman. Þeir 

menn, sem hæsta hafa fengið atkvæðaupphæðina á hverjum lista, eru þingmenn listans, 

svo margir sem listanum ber eftir atkvæðamagni hans. 

10. gr. 

Hafi tveir eða fleiri á einum lista fengið jafnmörg atkvæði, og þeir geta ekki 

báðir eða allir komist að sem þingmenn, þá skal hlutkesti ráða. 

11. gr. 

Að öðru leyti gilda við kosningar þessar ákvæði alþingiskosningalaganna um kjör- 

dæmakosningar, eftir því sem við á, viðvíkjandi kosningarrjetti og kjörgengi, kjörstjórnum, 

samning kjörskrár, framboði þingmannseina og umboðsmönnum, undirbúningi af hálfu 

kjörstjórnar, kjördegi, kjörstað, kjörherbergi og atkvæðakössum, kosningarathöfninni, kosn- 

ingarúrslitum, uppkosningum, aukakosningum og kosningum eftir þingrof, kostnaði og kær- 

um um kjörgengi, og loks gilda hin almennu ákvæði nefndra laga. Ef um uppkosning 

eða aukakosningu á einum þingmanni er áð ræða, skal um kosningu hans fara að á 

sama hátt sem um kosningu þingmanna í sjorstökum kjördæmum. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarskrá konungsríkisins Íslands er komin í gildi, 

og skal síðan fram fara, svo fljótt sem verða má, kosning á þeim þingmönnum, sem við 

er bætt með þessum lögum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hogða. 8 8 J 8 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Magnússon.
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Lö 
um 

  

breytineu á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 
. OD O 7 oO J oo 

Vjer Ohristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæn, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 
DD ð , kb; 2 >» > > 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

Í stað 1. og 6. gr. fyrri málsgr. 79. gr. og ákvæða um stundarsakir í lögum 3. nóv. 

1915, um kosningar til Alþingis, koma eftirfarandi greinar: 

1. gr. 

(1. gr. laga 3. nóv. 1915). 

Með þeim takmörkunum, sem hjer fara á eftir, hafa kosningarrjett til Alþingis við 

kosningar í sjerstökum kjördæmum allir, karlar og konur, sem eru 26 ára eða eldri þegar 

kosning fer fram, hafa óflekkað mannorð, hafa ríkisborgararjett hjer á landi og hafa verið 

búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en kosningar fara fram. 

2. gr. 

(6. gr. laga 3. nóv. 1915). 

Kjörgengur við kosningar í sjoratökum kjördæmum er hver ríkisborgari, karl og 

kona, sem kosningarrjett á til þeirra, nema þeir dómendur, sem ekki hafa umboðsstört á 

hendi. Kjósa má samt þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða hefir átt heima 

í kjördæminu skemur en 1 ár. 

3. gr. 

Fyrri málsgrein 79. gr. orðist svo: 

Almennar hlutbundnar og óhlutbundnar kosningar til Alþingis fara venjulega fram 

4. hvert ár. 

4. gr. 

Í stað ákvæða um stundarsakir komi: 

Kosningarrjatti og kjörgengi við alþingiskosningar halda, að öðru jöfnu, þeir menn, 

er þann rjett hafa fengið áður en hin nýja stjórnarskrá konungsríkisins Íslands öðlast 

gildi, þótt ekki sjou þeir íslenskir ríkisborgarar, eða hafi sömu rjettindi samkvæmt 75. gr. 

Umboð þeirra Íandskjörinna þingmanna, sem ekki eiga að fara frá árið 1922 eltir 

hlutkesti Alþingis 1917, falla niður árið 1926. 

Nr. 12 

18. mai
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Nr. 12 Almennar, reglulegar alþingiskosningar í sjerstökum kjörðlæmum skulu fara fram 

18. maí árið 1923. Ekki mega þær þó fræm fara fyr en að loknu reglulegu Alþingi það ár, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

Nr. 13 L , 
18. mai dg 

um 

kenslu í mótorvjelfræði. 

  

nmerkur, Vinda og Gauta, Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur 

  

1 Es lr TFlalteatalan A! hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, í     re og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Álþingi hefir á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

Við vjeistjóraskólann í Reykjavík skal stofna sjerstaka deild, þar sem kend er 

mótorvjalfræði, munnleg og verkleg. 

Stjórnarráðið ræður kennara eftir þörfum. Laun þeirra greiðast úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Til mótorvjelstjóraprófs útheimtist: 

1. Í íslensku: Að geta gert ljettan stíl um almant efni, skrifað sæmilega og nokkurn- 

veginn rjett. 

9. Í dönsku: Að geta lesið upp og þýtt ljettan kafla í danskri bók verkfræðilegs efnis. 

3. Í mótorfræði: Þekking á hinum algengustu mótorum, sem notaðir eru Í skipum og á 

landi, útbúnaði þeirra, hirðingu og ssjórn. þekking á sundurliðun mótora, hreinsun 

þeirra og samsetningu. Þekking á að lagfæra þá galla á mótorum, sem orsakast af notk-
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un og sliti. Þekking á algengustu bilunum mótora, áhöldum þeirra og endurbótum. Nr. 13 
Þekking á hinum algongustu eidsneytistegundum, sem notaðar eru til mótora, hestafli þeirra 18. maí 
og olíueyðslu. 

4. Í reikningi: Þekking á hinum fjórum algengu reikningstegundum með heilum tölum, al. 
mennum brotum og tugabrotum; að geta leyst liettar líkingar með einni óþektri stærð 
og Þprósentureikning. 

5. Í eðlisfræði: Þekking á lögum um loftkend efni, þrýstimælum, eðlisþyngd, hita og 
dreifing hans, útþer:slu hluta við hita, hitamælum, bræðslu, eldsneyti og vjalaáburði. 

3. gr. 

Prófið er skriflegt, munnlegt og verklegt. Pad skal haldið af prófnefnd, og eru í 
henni forstöðumaður vjelstjóraskólans og tveir menn aðrir, er stjórnarráðið skipar í hvert 
skifti, og skal fyrir prófinu standa sá nefndarmanna, er skipaður er oddviti. 

LE 
Hinir skipuðu prófdómendur velja prófverkefni. Verkefni til hins skriflega prófs 

skulu þeir afhenda í lokuðu nmslagi í byrjun hvers úrlausnartíma. 
Kennarar dæma um kunnáttu prófsveina, hver í sinni grein, ásamt hinum tveim, 

sem tilnefndir eru sf stjórnarráðinu. 

4. gr. 

Sá einn má ganga undir mótorvjalstjórapróf, sem: 
1. Hefir stundað járnsmíði eða, vjelsmíði eitt ár í þeim járnsmiðjum, er stjórnarráðið tekur 

gildar, eða á eigin ábyrgð hefir verið mótorvjelstjóri á mótorbát eitt ár, eða verið 2. vjel- 
stjóri á bát yfir 12 lestir að stærð um jafnlangan tíma og áður greinir. 

2. Sýnir læknisvottorð um að hann hafi enga líkamsgalla, sem haft geti áhrif á þessa 
framtíðaratarlsemi hans. 

3. Eir fullra 18 ára að aldri. 

Sje sé, sam undir próf vill gangs, eigi námssveinn vjelstjóraskólans, skal beiðni 
hans um að fá að ganga undir próf send forstöðumanni vjolstjóraskólans mánuði áður en 
prófið er haldið. 

Auk áður nefndr2 vottorða skulu beiðninni fylgja skírnarvottorð umsækjanda og 
vottorð frá þeim manni eða mönnum, er kent hafa honum eitthvað, er að vjelfræði lýtur. 

Hafi hann gengið undir mótorvjelstjórapróf áður, skal þess getið { umsókninni. 
Sá, sem fengið hefir mótorvjelstjórapróf áður en lög þessi ganga í gildi, hefir rjett 

til að ganga undir próf samkvæmt lögum þessum, þótt hann fullnægi ekki í öllu skilyrðum 
þeirra. 

  

ð. gr. 

Stjórnarráðið setur reglugerð um inntökuskilyrði, fyrirkomulag kenslunnar, próf o. fl 

6. gr. 

Þeim, sem prófi hefir náð, skal veitt skírteini um það. Skal þar telja þær kenslu- 
greinar, sem hann hefir verið reyndur Í, og tilgreina einkunn þé, sem gefin er, og jafn- 
framt bæði hina lægstu, er krafist er til að standast prófið, og hina hæstu, sam unt ar 

að ná. Állir þrír prófnefsðarmennirnir skulu undirrita prófskírteinið. 
Nöfn þeirra, sem undir prófið ganga, skal rita í þar til gerða bók, Skal í henni



Nr. 13 

18. mai 

Nr. 14 
18. mai 

32 

skýrt frá fullu nafni hvers eins, fæðingarstað, degi og ári, svo og frá einkunum þeim, sem 

gefnar hafa verið við prófið. 

7. gr. 

Ákvæði annara laga, sam kynnu að koma í bága við lög þesei, eru hjer með úr 

gildi numin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

  

um 

breyting á lögum nr. 64, 14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og 

ukatekjur m. m. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Ganta, 

hertoei í Slesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg g J , j { 2, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög bessi og Vjer staðfest þan með samþykki 

Voru: 

1. gr. 

auk þóknunar þeirrar af landsfja, sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 64, 14. nóv. 

1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., skulu hreppstjórar njóta samskonar launa- 

uppbótar sam embættis- og sýslunarmenn landsins ssmkvæmt 33. gr. launalaganna. 

Uppbótin greiðist ásamt þóknuninni fyrir hvert umliðið fardagaár.



2. gr. 
Nr. 14 

Hreppstjoralaun um fardagaérid 1919—1920 skulu fyrir timabilid frå 6. desember 18. mai 
1919 til loka fardagaårsins reiknast samkvæmt åkvædum 1. gr. 

Kftir pessu eiga allir hlutadeigendur sjer ad hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. mai 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Magnússon. 

ER 

Q | Nr. 15 
18. mai 

um 

breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 9117, um notkun bifreiða. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæn, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

1. málagrein 5. greinar í lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, orðist svo: 
Enginn má stýra bifreið, nema hann sje fullra 20 ára að aldri og hafi ökuskírteini 

frá lögreglustjóra, sem heimilar honum að stýra bifreið. þó getur stjórnarráðið veitt undan- 
þágu frá aldurstakmarkinu, alt niður í 18 ára aldur, þegar svo stendur á, að bifreiðarstjór- 
inn vill aðeins stýra sinni eigin bifreið, foreldri eða fósturforeldris, og notar hana alls ekki 
til almennra fólksflutninga. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjor að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Pjetur Jónsson,



Nr. 16 
18. mai 

34 

Låg 

rådstafanir å gullforda Islandsbanka og um heimild fyrir rikis- 

stjórnina ti að banna útflutning á gulli. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

Þjettmerski, Láenborg og hertogi í Sljesvík, Holtset: alandi, Stórmæri, se Aldinborg, 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

1. gr. 

Íslandsbanki skal, með samþykki bankastjórn arinnar, leystur undan þeirri skyldu 

að greiða handhafa seðla bankans með cullmynt, ssmkvæmt lögum nr. 66, 10. nóvember 

1905, 4. gr., gegn því, að hann afhondi ríkisstj inni allan málmforða sinn, sbr. sömu 

lög, 5. gr. a og b, til ráðstöfunar anda taki rfkisatjórnin fyrir ríkiesjóðs hönd jafnframt að 

sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar upph: æðar af seðlum bankans, sem málmforðanum nemur. 

Um leið og ráðstöfuningi vm óin nleysanlei k seðlanna verður af ljatt afhendir ríkis- 

stjórnin bankanum aftur gullforðann. 

     

    

   
   

      

Íslandsbanki er skyldur til að g keypis og eftir þörfum í Reykjavík, sam- 

kvæmt brjefi eða símskeyti, fjárhæðir, sem 

banka við viðskiftabanka hans í ÍA al 

fje, sem Landsbankinn þarf að 

Nú getur Íslandsbanki 

Tan borgar inn Í reikning Islands- 

tja á sama hátt og ókeypis það 

  

til Kaupmannahafnar. 
sban kann eins og að framan 

  

Ríkisstjórninni er heimilt að leggja bann, að sinhverju leyti eða öllu, við útflutn- 

svo og að ákveða refsingar fyrir brot gegn 

  

ingi úr landinu á myntuðu eða ómyntuðu & 

hjer að lútandi ákvörðunum. 
á. gr. 

  

Lög þessi öðlast gildi þe 

úr gildi, þegar ekki þykir lengur þörf fyrir ákvæði þeirra. 
ar í stað, og má með konunglegri tilskipun falla þau 

Eftir þessu eiga allir hlutaðsigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konnnglegu hendi og mnsigh. 

Christian R. 

Pjelur Jónsson.



mn Ge
 

Nr. 17 

å g . 18. mai 

'ja jarðirnar Kjarna og Hamra í Hrafnagilshreppi undir 

  

lögsagnarumdæmi og bæjarfjelae Akureyrar. 

stjan hinn Tíundi, aí nungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

  

Vjer Cl 

  

hertogi í Sljesvík, Holtsetalan æri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

lög þessi og Vjer staðfest þan með samþykki 

  

Gjörum kunnugt: Albingi hefir 

Voru: 
þe

 

02
 = 

Jarðirnar Kjarni og Hamrar í agilshreppi skulu, að áskildu samþykki sýslu- 

lir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Akureyrar frá 6.      nefndar Eyjafjarðarsýslu, lagðar 

júní 1990. 

Frá sama tíma tekur Akureyrarbær að sjer framfærslu allra þeirra þurfalinga, er 

gir í Hrafnagilshreppi, vegna fæðingar á 

  

hjálparþurfa kunna að verða og eru nú svelb 

Kjarna eða Hömrum. 

  

ð. gr. 

Að öðru leyti er Akureyrarbær laus við framfærslu þeirra, er hingað til kunna að 

hafa unnið sjer sveit í Hrafnagilshreppi, þótt aveitfesti hafi unnist vegna dvalar á Kjarna 

eða Hömrum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 5 

Christian R. 
(L. S.) 

Pjetur Jónsson.



56 

Nr. 18 L 

18. mai dg 

um 

gjöld til holræsa og gangstjetta í kaupstöðum, öðrum en 

Reykjavík og Akureyri. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 

Voru: 

1. gr. 

þar sem lagt hefir verið holræsi í götu á kostnað bæjarsjóðs, er hverjum húseig- 

anda skylt að gera á sínn kostnað ræsi, er flytji alt skólp frá húsi hans út í göturæsið. 

Skulu þau ræsi ekki vera lakari að gerð en göturæsin og gerð undir umsjá veganefndar eða 

þess manns, er hún felur umsjónina, samkvæmt reglugerð, er bæjarstjórnin setur um tilhög- 

un skólpræsa innan húss og utan. Í reglugerðinni má ákveða, að regnvatn skuli leitt í 

göturæsin. Vanræki nokkur að gera þetta innan hætilegs fresta, sem bæjarstjórnin setur, 

getur bæjarstjórnin látið vinna varkið á kostnað húseiganda. 

Fyrir öllum kröfum, sera bæjarstjórnin öðlast á hendur húseigendum og lóðareig. 

endum samkvæmt lögum þessum, hefir bæjarstjórnin lögveð í húsinu eða lóðinni, og gengur 

sá veðrjottur fyrir öllum veðskuldum samkvæmt samningi. 

2. gr. 

Kostnaður við holræsagerð í götum bæjarins og sömuleiðis kostnaður, er leiðir af 

því, að gerðar eru steinlímdar, hellulagðar eða aðrar jafnvandaðar gangstjettir, greiðist úr 

bæjarsjóði. En bæjarstjórninni er heimilt að leggja holræsa- og gangstjetta skatt á hús 

og lóðir í bænum, samkvæmt reglugjörð, er hún setur og stjórnarráðið samþykkir. Skal 

gjaldið miðað við skattvirðingarverð húseigna og lengd lóða meðfram götu, þar sem holræsi 

eða gangatjettir verða lagðar. 
3. gr. 

Lögtaksrjettur fylgir öllum kröfum og gjöldum samkvæmt lögum þessum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Pjetur Jónsson.



SE 1 

Lög 

um 

breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóv. 1907. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta. > é DD a 3 2 

hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, bjettmerski, Låenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki 
Voru: 

1. gr. 

Framan við 9. gr. laga nr. 43, 16. nóv. 1907, komi: 
Hvert! skip, sem er íslensk eign, eða skip, sem menn, búsettir hjer á landi, hafa 

á leigu, er skyldugt til, þegar það er afgreitt frá höfn í útlöndum til Íslands, að láta póst- 
hús þar á staðnum vita um för sína og taka til flutnings, ef þeas er óskað, allskonar brjefa- 
sendingar, sem taldar eru undir staflið a í 2. gr. póstlaganna. 

Útgerðarmenn og skipstjóri bera ábyrgð á að þessu sje hlýtt. 

2. gr. 

Aftan við 22. gr. sömu laga komi: 
Umræddar sektir má fimmfalda þegar miklar sakir eru, og auk þess er póststjórn- 

inni heimilt að útiloka hlutaðeigendur frá póstsambandi um ákveðinn tíma, þannig að 
hvorki sjeu fluttar til þeirra póstsendingar eða frá þeim meðan sá tími stendur yfir. 

Póststjórninni skal einnig heimilt á sama hátt, ef stjórnarráðið samþykkir, að 
loka póstsambandi fyrir mönnum, sem gera sig seka í megnum vanskilum gagnvart henni 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar i stad. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 18. maí 1920 

Und:r Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Ghristian R. 
(L. 8.) 

Pjetur Jónsson. 
    

Nr. 19 
18. mai



Nr. 20 åg 

HE mal Låg 
” um 

löggilding verslunarstaða í Valþjófsdal í Mosvallahreppi 

og á Lambeyri við Tálknafjörð. 

g Gauta, 
Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda o 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinberg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með sasþykiz 

Voru: 

1. gr. 

Í Valþjófsdal, vestan megin Önundarfjarðar, og á Lambeyri við Tálknafjörð skulu 

vera löggiltir verslunarstaðir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslunarlóðanna, 

samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjórnartíðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á, Sorgenfríhöill, 18. maí 1920 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. S.) 

Pjetur Jónsson.



  

Bráðabirgðalög 
um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur alla 

sölu á hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af onðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertoei í Sl ík, Holtsatalandi, Stórmæm, Þjettmerski, Láenborg og Aldinbore, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegri skýrslu stjórnarráðs Íslands um, að 

nauðsynlegt sje til þess að tryggja bagkvæma sölu Íslenskra hrossa á er- 

lendum markaði og til þess að draga úr erfiðleikum við flutning hrossa 

til útlanda vegna ónógs skipakosts, að ríkisstjórnin hafi heimild til að taka 

í sínar hendur 6 

  

á hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra, 

verðum Vjer að telja það byna nauðayn að gefa út bráðabirgðalög um 

þetta efni samkvæmt 6. gr. stórnarskipunarlaga 19. júní 1915. 

Því bjóðum Vjer og skipum þannig: 

1. gr. g 

Ríkisstjórninni heimilast að taka í sínar hendur alla sölu á hrossum til útlanda 

svo og útflutning þeirra á yfirstandandi ári. 

Ríkisstjórnin getur sett með reglugjörð eða reglugjörðum nánari ákvæði hjer að 

lútandi. 

2. gr. 

Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem ríkisstjórnin gerir með heimild í 

lögum þessum, ákveður ríkisstjórnin á þann kátt, sem henni þykir við eiga, um leið og hver 

ráðstöfun er gerð. 

Nr. 21 

81. maí



Nr. 21 

31. mal 

40 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þossu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 31. maí. 1920. 

Úndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. 8.) 

Pjetur Jónsson.



Stjórnartíðindi 1990, A. 41 

Nr. 22 

Viðbótarsamningur == 
26. júní 

um 

pþóstsambandið milli Íslands og Danmerkur. 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Danmörku hafa, að fengnu umboði, komið 

28. nóvember 

28. október 
    n um eftirfarandi viðbótarsamning við samning, dags.    sjer sama 

1919, um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur. 

Í í. tölulið fyrsta lið 2. greinar nefnds samnings breytist >15 aurar, 

230 aurarc og >45 aurar< Í >20 aurar<, >40 aurar< og >60 aurar. 

breytist 3ji liður og orðist svo: 

( byngdarmårkum fyrir brjef innanrikis breytt í 

öðruhvoru landinu eða ef alþjóða breyting verður gerð á burðargjaldi eða þyngdar- 

mörkum, geta póststjórnirnar samþykt samsvarandi breytingar á burðargjaldi og 

þyngdarmörki þeim, e 

3jí töluliður sömu greinar breytist og orðist svo: 

U je spjaldbrjef skal heimta burdar- 

  

sama tölu) 

  

Í sömu grein 

eða 

  

s Verði 

      

" grein þessi ákveður.< 

  

1 ndir óborguð eða vanborguð brje 

gjald það, er ávantar, og auk þess, með rjettri tilvísun, 20 aura og 10 aura 

aukagjald fyrir hverja sendingu, þó eigi samtals meira en tvöfalt burðargjald 

f og 

það, er ávantaðic. 
I 5ta tölulið sömu greinar breytist #15 aurare í s20 aurare. 

2. gr. 

Viðbótarsamningur þessi öðlast gildi 1. júli 1920. 

Saminn í tveim eintökum og undirskrifaður í 

Reykjavík, hinn 26. júní 1920, og í 

Kaupmannahöfn, hinn 19. júní 1920. 

S. Briem. Kiörboe. 

LS (L.S
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sja Konungsúrskurður 

konungsfánann. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer höfum allramildilegast úrskurðað þannig: 

Konungsfáninn er heiðblár, en í honum hvítur íslenskur fálki, sitjandi, 

krýndur hinni íslensku kórónu og snýr fálkinn inn að stönginni. 

Hlutfallið milli breiddar fánans og lengdar er 18:25. 

Úrskurður þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 5. júlí 1920. 

Undir Vorn konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.
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Nr, 24. 

Bráðabirgðalög ir 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa Íslandsbanka að gefa út 

alt að 12 miljónum króna í seðlum, án aukningar á 

málmforðatryggingu þeirri, sem hann nú hetir. 

Vjer Ghristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Áldinborg, 

Gjörum kunnugt: Ráðherrann í atvinnu- og samgöngumálum hefir tjáð 

Oss, að nauðsyn beri bráðlega til vegna  viðskiftalífsins að auka gjald- 

miðil í landinu um stundarsakir og að því sje óhjákvæmilegt að auka 

seðlafúlgu Íslandsbanka, en vegna þess, hve erfitt er að útvega gull, 
þyki eigi gjörlegt að krefjast nú þegar frekari málmforða til tryggingar 

seðlafúlgunni, en nú er fyrir hendi. Hins vegar ætti þessi þörf á seðla- 

aukningu að hverfa undir lok yfirstandandi árs, þar eð gjöra má ráð fyrir, 

að þá hafi allmikið selst af innlendum afurðum. Vjer verðum því að telja 

brýna nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög samkvæmt 6. gr. stjórnarskip- 

unarlaga 19. júní 1915, er veiti ríkisstjórninni heimild til að leyfa Ís- 

landsbanka að gefa út alt að 12 miljónum króna í seðlum, án aukningar 

á málmforðatryggingu þeirri, sem hann nú hefir, 

Því bjóðum Vjer og skipum fyrir þannig: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að leyfa Islandsbanka að gefa út alt að 12 

miljónum króna í seðlum, án aukningar á málmforðatrvggingu þeirri, sem hann 

nú hefir, með þeim skilyrðum og á þann hátt, sem ríkisstjórnin tillekur nánar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. desember 1920. 

Eftir þessu eiga allir hlutadeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 18. ágúst 1920. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 3.) 

  

Pjetur Jónsson.



Nr. 26 Bráðabirgðalög 
um 

friðun rjúpna. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Ganta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vor dóms- og kirkjumálaráðberra hefir þegnlega tjáð 

Oss, að rjúpur hafi fallið síðastliðinn vetur sakir áfreða, og að þær sjeu 

nú svo fáar að varla komi fyrir að rjúpa sjáist. Telur ráðherraun því 

nauðsynlegt, þar sem aðalveiðitiminn fer í hönd, nú þegar að ákveða 

sjerstaka friðun rjúpunnar, og verðum Vjer því að telja brýna nauðsyn 

) gefa út bráðabirgðalög, samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 

1915, um friðun rjúpna. 

Því bjóðum Vjer svo og skipum: 

  

  

Í. gr. 

Rjúpur, er samkvæmt hinum almennu fríðunarlögum ur. 59 frá 1915 

verða alfriðaðar árið 1929, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar 1922. 

2. gr. 

Fyrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 króna sekt, er 

tvöfaldast við ítrekun brotsins Með mál, er risa útaf brotum gegn lögum þess- 

um, skal farið sem með almenn lögreglumál. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg. 26. nóvember 1920. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Magn HSSOR,



Stjornartidindi 1920, A. 45 

Konungleg auglýsing a 

að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðast til útlanda, viljum 

Vjer samkvæmt 1. gr. laga 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, þegar svo 

stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjær- 

verandi, sbr. 3. gr. dansk-íslenskra sambandslaga, að ríkisstjórn í fjær- 

vist Vorri sje falin á hendur rikisarfanum. 

Því birtum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, að sonur Vor 

elskulegur, hans konunglega tign krónprins Christian Frederik Franz Michael 

Carl Valdemar Georg, tekur við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum degi þangað 

til Vjer komum heim aftur. 

Gefið á Amalíuborg, 27. nóvember 1920. 

Undir Verri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Jón Magnússon.
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Nr. 27 

aL. den. Konungleg auglysing 
um 

að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, 

hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vjer erum aftur heim komnir úr ferð Vorri til 
útlanda, kunngjörum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, að Vjer 
höfum Sjálfir í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vjer 27 f. m. sam- 
kvæmt 1. gr. í lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3 gr. dansk-íslenskra sam- 
bandslaga 30. nóvember 1918, höfðum falið á hendur í fjærvist Vorri syni 
Vorum elskulegum, hans konunglegu tign ríkisarfa Christian Frederik 
Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gefið á Amalíuborg, 21. desember 1920. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Jón Magnússon.






