
Nd. 373. Nefndarálit [76. mál]
um frv. til l. um breyt. á áfengislögum, nr. 33/1935.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað þetta frv. ýtarlega, og voru nefndarmenn sammála um,
að mikla nauðsyn bæri til úrbóta í því málefni, sem frv. er ætlað að lagfæra.

Nefndin sendi frv. til umsagnar lögreglustjórans Í Reykjavík og sakadómara,
sem nánust kynni hafa af framkvæmd þessa máls. Einnig barst nefndinni umsögn
bifreiðarstjórafélagsins Hreyfils um málið með tillögum til breytinga.

Ákvæði frv., eins og það liggur fyrir tekur aðeins til stjórnenda bifreiða, sem
notaðar eru til mannflutninga gegn borgun, Þetta þykir nefndinni of takmarkað og
telur, að frv. ætti að ná til allra bifreiða. Sami skilningur kom fram hjá bifreiðar-
stjórafélaginu Hreyfli í umsögn þess, þar sem m. a. segir: "Með þessu fyrirkomulagi
nær frumvarpið ekki tilætluðum árangri, og viljum vér í því sambandi benda á, að
þeir bifreiðarstjórar, sem stunda áfengissölu við ýmsa samkomustaði, eru ekki
leigubifreiðastjórar, þ. e. þeir stunda ekki akstur leigubifreiða sem atvinnu og hafa
ekki afgreiðslu á bifreiðastöðvum, hér er um að ræða alls konar bifreiðar, sem eru
algerlega óviðkomandi stétt vorri, og oft eru þetta menn, sem sviptir hafa verið
afgreiðsluréttindum á bifreiðastöðvum vegna áfengissölu eða annarra afbrota í
starfi sínu."

Á hinn bóginn þykja nefndinni önnur ákvæði 1. málsgr. tæpast framkvæmanleg
og of langt gengið í því að leggja bifreiðarstjóra á herðar skyldu til þess að hlutast
til um, að farþegi hafi ekki meðferðis áfengi. Frv. gerir ráð fyrir því, að flutningur
og geymsla áfengis í bifreiðum sé saknæmt athæfi, nema með mjög fáum undan-
tekningum.

Álit lögreglustjóra er að þessu leyti hliðstætt og nefndarmanna, en hann gerði
nefndinni grein fyrir því, að hann hefði rætt efni frv. við sakadómara í Reykjavík
sem forstöðumann rannsóknarlögreglunnar og yfirmenn lögreglunnar, og á grund-
velli þeirrar rannsóknar lagði hann til, að frv. yrði breytt með þeim hætti, sem
nefndin hefur í aðalatriðum fallizt á. Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt
með eftirfarandi breytingum, sem nánari grein verður gerð fyrir í framsögu, og
áskilja nefndarmenn sér einnig rétt til að flytja eða fylgja frekari breytingartillögum.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Við 16. gr. bætist tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Enn fremur er þeim heimilt að rannsaka, hvort bifreiðar hafi áfengi með-

ferðis, þó að það sé löglega keypt, enda liggi fyrir rökstuddur grunur um, að
áfengið sé ætlað til ólöglegrar sölu.

Nú finnst áfengi í bifreið, og skal þá refsa eiganda þess sem hann væri
sekur um ólöglega áfengissölu, nema sannað sé, að áfengið sé ætlað til lög-
mætra nota.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
A eftir 1. mgr. 36. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Brot gegn 4. mgr. 16. gr. varða sektum, er nema í fyrsta sinn fimmföldu og

í annað sinn tíföldu söluverði þess áfengis, sem ætlað er til ólöglegrar sölu. Brjóti
nokkur oftar ákvæði þeirrar málsgreinar eða geri sér ólöglega áfengissölu að
atvinnu, varðar það auk sektar fangelsi allt að 3 mánuðum. Hafi bifreiðar-
stjóri ítrekað gerzt sekur um ólöglega áfengissölu, varðar það hann missi réttar
til að stjórna bifreið um stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir
fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er margítrekað.

Áfengi, sem flutt er eða geymt ólöglega í bifreið, skal gert upptækt.

Alþingi, 13. des. 1950.
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