
Ed. 700. Nefndarálit
um frv. til áfengislaga.

Frá fjárhagsnefnd.

Sú breyting, sem frv. þetta gerir á áfengislöggjöfinni, er samkvæm þeim 
þjóðarvilja, sem fram kom við þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrsta vetrardag 1933, 
þar sem 15884 kjósendur greiddu atkv. með afnámi bannsins, en aðeins 11624 
á móti. Telur nefndin, að taka verði tillit til þess þjóðarvilja.

Frv. þetta hefir tekið allmiklum breytingum i Nd., sem flestar miða að 
þvi að torvelda misnotkun áfengis, og telur nefndin þá stefnu rétta, þótt var- 
ast beri að fara út í þær öfgar í því efni, að ill- eða óframkvæmanlegt verði í 
framkvæmd.



1 9. gr. frv. er heimilað að setja á stofn nýja útsölustaði áfengis, ef % 
hlutar greiddra atkv. í þeim hreppi eða kaupstað samþykkir það. Með þessu 
móti gæti ef til vill fámennt kauptún fengið setta á stofn áfengisútsölu hjá 
sér, jafnvel þótt mikill meiri hluti fólks í nærliggjandi sveitum, sem þangað 
sækti verzlun, væri mótfallið slikri útsölu. Þetta þykir nefndinni ósanngjarnt 
og vill því, að slik atkvæðagreiðsla fari fram í öllu lilutaðeigandi héraði.

Samkvæmt 13. gr. frv. er bannað að selja þeim manni áfengi, er sekur 
hefir gerzt um óleyfilega sölu eða aðra ólevfilega m eðferð áfengis. Nú er það 
t. d. óleyfileg m eðferð áfengis, að neyta áfengis i veitingastofu eða veitinga- 
tjaldi, og virðist lítil ástæða til að svipta menn leyfi til að kaupa áfengi, þótt 
þeir hafi t. d. verið sektaðir um 25 krónur fyrir þær sakir. Sama er um mann, 
sem sektaður hefir verið fyrir að flytja inn áfengi til eigin neyzlu, og jafnvel 
um þann, sem sekur hefir orðið um bruggun til eigin neyzlu. Er hætt við, að 
þetta ákvæði orsakaði einungis áframhaldandi brot slikra manna, þar sem 
þéim væri fyrirmunað að fá áfengi á löglegan liátt. Nefndin vill því fella úr 
13. gr. orðin „eða aðra óleyfilega m eðferð“ .

Eftir orðalagi 2. málsgr. 21. gr. er ekki ótvírætt, að ákvæði hennar nái 
einnig til vélstjóra, en það jnun þó hafa verið tilætlunin. Vill nefndin taka af 
öll tvímæli í því efni.

Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að bera fram  breytingartillög- 
ur eða vera með brtt., er fram  kunna að koma.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftir- 
fylgjandi

BREYTINGUM.

1. Við 9. gr. 2. málsgr. Fyrir „hreppi þeim eða kaupstað“  kom i: því sýslu- 
eða bæjarfélagi.

2. Við 13. gr. 1. málsgr. Orðin „eða aðra óleyfilega m eðferð áfengis“  falli 
burt.

3. Við 16. gr. I stað „31. gr.“  kom i: 34. gr.
4. Við 21. gr. 2. málsgr. orðist svo:

Sömu refsingu skulu framangreindir menn sæta, þótt annar hafi haft 
með höndum starf þeirra í farartækinu, ef þeir eru sjálfir i þvi og 
áttu að annast starfið, en hafa vanrækt það sökum ölvunar og veruíegt 
slys hlotizt af því.

5. Við 27. gr. í  stað „6. gr.“  kom i: 5. gr.
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