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136. Frumvarp til laga [129. mál]

1. gr.
Lokunartími sölubúða skal vera frjáls.

2. gr.
Niður falli lög nr. 17/1936, um samþykktir um lokunartíma sölubúða.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1982.
3. gr.

Greinargerð.
Lög, sem heimila sveitarstjórnum að setja reglur um lokunartíma sölubúða, hafa verið í

gildi síðan 1936. Nokkuð mismunandi hefur verið hvernig einstakar sveitarstjórnir hafa nýtt
þessar lagaheimildir. t Reykjavík hefur borgarstjórn sett nokkuð stífar reglur, þar sem
kaupmönnum og starfsfólki hefur ekki verið heimilt að starfa, þó svo óskir þeirra hafa staðið
til slíks. Einkum hefur verið deilt um lokunartíma á laugardögum.

, Samfélagið hefur auðvitað tekið grundvallarbreytingum síðan lög nr. 17/1936 voru
samþykkt. t fyrsta lagi verður að gera ráð fyrir því, að verkalýðsfélög hafi að öllu leyti styrkst
og séu nú betur í stakk búin til þess að gæta hagsmuna umbjóðenda sinna, til dæmis gegn
óhóflegu vinnuálagi. Þegar af þeirri ástæðu er lagavernd til handa verslunarfólki ekki nauð-
synleg í sama skilningi og hún var nauðsynleg árið 1936 og síðar.

Í annan stað hafa hagsmunir neytenda breyst með róttækum hætti. Æ algengara verður
að bæði hjóna starfi utan heimilis. Það þýðir að oft hefur þetta fólk ekki aðstæður til þess að
versla nema utan venjulegs vinnutíma. Hinar ströngu reglur, sem gilt hafa til dæmis í
Reykjavík, hafa því oft verið mjög bagalegar fyrir þetta fólk.

ÞÓ svo skiljanlegar ástæður hafi verið fyrir setningu laga sem í raun takmarka opnun-
artíma sölubúða á árinu 1936, þá sýnast slíkar ástæður ekki vera lengur fyrir hendi.

Síðan lögin um lokunartíma voru sett hefur og orðið veruleg breyting á verslunarháttum
í þéttbýli, með tilkomu stórmarkaða. Smærri kaupmenn, "kaupmenn á horninu", hafa átt
mjög í vök að verjast. Þessar verslanir veita hins vegar mjög mikilsverða þjónustu í ein-
stökum íbúðarhverfum. Ef meira frjálsræði gildir, þá virðist rétt að álykta að hinir smærri
kaupmenn hafi betri og jafnari samkeppnisaðstöðu, þar sem þeir að öðru jöfnu ættu að hafa
betri tækifæri til þess að versla utan hins hefðbundna vinnutíma.

því miður er það svo að starfsfólk í verslunum býr oft við afar lök kjör. Þeirri röksemd
hefur verið hreyft, að strangar reglur um lokunartíma sölubúða verndi hagsmuni þessa
starfsfólks og verndi það gegn óhóflegum vinnutíma. Þessar röksemdir hafa vísast verið
réttar þegar lögin, sem nú er lagt til að séu afnumin, voru sett. Hins vegar á nú að vera hægt
að tryggja þessu fólki betri afkomu á frjálsum vinnumarkaði en með hamlandi lögum.


