
Nd. 412. Nefndarálit

um  frv. til laga um  breyting á áfengislögum , nr. 64, 19. m ai 1930.

Frá  m inni hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta fer fram  á, að num in  sé ú r lögum  síðasta m álsgrein 25. gr. 
laga nr. 64, frá 19. m ai 1930, en í henni er heim ild fyrir dóm sm álaráðherra  
til þess að »skipa sérstaka löggaezlumenn, þar sem  þörf þykir«. E r löggæzlu- 
m önnum  þessum  æ tlað að hafa eftirlit m eð fram kvæ m d áfengislaganna, en þó 
má fela þeim  að hafa á hendi »tollgæzlu og fleiri eftirlitsstörfor.

1 gildandi lögum  eru að visu engin a lm enn  ákvæði um  tollgæzlu, 
ön n u r en þau , sem felast í 1. nr. 26 1917, »um skipting bæjarfógetaem bættis- 
ins í Reykjavik«, en í 2. gr. þeirra laga segir svo:

»Stofna skal, jafnskjótt og þvi verður við kom ið, sérstaka tollgæzln 
fyrir Reykjavik, og forstjórn  b ennar falin lögreglustjóra kaupstaðarinsv.

Það m ætti þvi ef til vill segja, að af auknum  innflutningi til landsius, 
vaxandi sam göngum  við ú tlönd  og b rey ttri tollalöggjöf leiddi þörf fyrir ný 
fyrirm æ li um  alm enna tollgæzlu. En sé svo, verður að telja eðlilegt, að Al- 
þingi ákveði tölu og launak jö r nauðsynlegra starfsm anna i þvi skyni. Hitt er 
fjarstæða, að fela i áfengislöggjöfinni heim ild fyrir einn einstakan ráð h erra  til 
að ráðstafa þessu eftir eigin geðþótta.

M inni hl. er þvi þegar af þessari ástæ ðu sam þykkur frum varp inu . E n 
auk  þess ber grg. frum varpsins það m eð sér, að m ik inn  og áreiðanlega að 
m iklu leyti óþarfan  kostnað hefir af þessu leitt. Þar segir, að á á ru n u m  1929 
og 1930 hafi verið greitt ú r  ríkissjóði til au k in n ar löggæzlu: í Reykjavik kr. 
94553,46 og u tan  R eykjavíkur kr. 70700,00, eða alls kr. 165253,46, og þótt 
telja verði liklegt, að ekki verði m eð öllu létt af ríkissjóði kostnaði af auk- 
inn i löggæzlu, og þá aðallega i Reykjavik, þo rir m inni hl. óhikað að full- 
yrða, að m ikið megi draga ú r þessum  kostnaði frá þvi, sem  verið hefir 
undanfarin  ár. E innig af þessum  ástæ ðum  er m inni hl. frv. sam þykkur.

Minni hl. leggur því til, að frv. verði sam þ. óbreytt.

Alþingi, 14. april 1932.

Magnús Jónsson, ó la fu r Thors, 
fundaskr. frsm .


