
Nd. 236. Breytingartillögur
vjð frumv. til Inga u.m gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum.

F rá  meiri hluta allsherjarnefndar.

1. Við 2. gr. Á eftir greininni lcomi tvær ný ja r  greinar, sem verða 3. og 4. gr., svo 
hljóðandi (og brevtist greinatalan á eftir samkv. þ v í ) :
a. (3. gr) Gerðardómur skal halda hók, og skal skrá í hana  það, sem gerist á 

dómsfundum, svo og allt, er ú rskurðast  í dóminum.
]>. (4. gr.) I gerðardóminum ra 'ður afl atkvæða, og eru ú rsku rð ir  hans  og álykt- 

an ir fu llnaðarúrslit máls. Þó má dóm urinn  taka mál til meðferðar af nýju, 
ef aðstæður hafa breytzt eða n ý ja r  skýrslur komið fram. Gerðardómurinn er 
eigi á lyk tunarfæ r nema allir gerðardómsmenn séu mættir.

2. Við 3. gr„ sem verður 5. gr. Greinin orðist þannig:
Allar brevtingar á kaupi, k jörum , h lutaskiptum  og þóknunuin, sem greitt 

var eða gilti á árinu  1941, skal leggja undir ú rskurð  gerðardómsins.
G erðardóm urinn skal beita þeirri meginreglu, að eigi skal greitt hæ rra  

grunnkaup fyrir  sams konar verk en greitt var á árinu  1941. Gerðardóinurinn 
hefur þó heimild til að ú rsku rða  breytingar til sam ræm ingar og lagfæringar, ef 
sérstaklega stendur á.

Leita má staðfestingar gerðardóms fyrir  fram á tiltekinni kaupgreiðslu eða 
kauptilboði, og fer uin ú rskurð  hans í þeim föllum eins og segir í 4. gr.

3. Við 4. gi\, sem verður 6. gr. Greinin orðist svo:
Verkföll og verkbönn, sem gerð eru í því skyni að fá breytingar á kaupi eða 

kjörum , sbr. 5. gi\, eru óheimil.
4. Við 5. gi\, sem verður 7. gr. Greinin orðist svo:

Gerðardómurinn skal hafa eftirlit með öllu verðlagi, og hefur dómurinn 
vald til að ákveða hám arksverð  á hvers konar vörum, hám ark  álagningar, um- 
boðslauna og hvers konar þóknana, sem áhrif  hefur á verðlag i Iandinu. Enn 
l'remur getur gerðardóm urinn ú rsknrðað  um þá kostnaðarliði, er til greina 
koma uni verðlagningu á vöru. Þá getur gerðardóinurinn ákveðið greiðslu fyrir
flutninga, viðgerðir, smíðar, saumaskap, p ren tun  og því um líkt.

Verðlagsnefndir þær, sem fjalla um verðlag á innlendum  frainleiðsluvörum, 
skulu, þegar þeim þykir  þurfa  eða þegar gerðardóm urinn óskar þess, láta hon- 
iim í té tillögur um hæfilegt verð þessara vara. Skal gerðardómurinn, að fengn- 
um slíkum tillögum, ákveða breytingar á verðlagi þessara vara, í samræmi við 
lneytingar á tilkostnaði við frainleiðslu þeirra.

5. Á eftir 5. gr., sem verður 7. gi\, komi ný gi\, er verður 8. gi\, svo hljóðandi (og 
breytist greinatalan samkvæmt þ v í ) :

Sala á vörum niilli verzlana innbyrðis (keðjuverzlun) umfrani það, sem al- 
m ennt tíðkast í hverri grein, er hönnuð nema slík verzlun sé gerð án álagningar.

Bannað er að halda vörum, sem keyptar eru og t i lbúnar til sölu, ú r  umferð 
í þeim tilgangi að fá á þeim hærri verzlunarágóða en venjulegt er á þeim tíma, 
sem þær höfðu átt  að seljast.

6. 7. gr. frv. falli niður.
7 Á eftir 8. gi\, sem verður 10. gi\, komi tvær ný ja r  greinar, 11. gr. og 12. gr., svo 

hljóðandi (greinatalan breytist samkvæmt því):
a. (11. gr.) Allar ákvarðanir gerðardómsins skulu b ir ta r  þegar í stað, og koma 

þær í gildi jafnsk jó tt  og gilda þar til öðruvísi verður ákveðið. Birta skal þær 
á þann hátt, er hagkvæm astur þykir, annaðhvort með opinberum auglýsing- 
um eða með bréflegum tilkynningum  til þeirra, er þar eiga í hlut.

b. (12. gr.) Meðlimuin gerðardómsins og s tarfsm önnum  hans og öðrum þeim, 
sem kynni að verða falið eftirlit með fram kvæm dum  laga þessara, er bannað,



að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum alm ennra hegningarlaga um opinhera 
starfsmenn, að skýra óviðkomandi m önnum  frá þeim atriðum, er þeir verða 
áskynja um  af  skýrslum  þeim, sem um  getur í 10. gr., að því leyti, sem þær 
varða einstaka menn eða einstök fyrirtæki.

8. Við 10. gr., sem verður 14. gr. Greinin orðist svo:
Sá, sem vanrækir  skyldur þær, er um ræðir í 10. gr„ skal sæta 10— 100 kr. 

dagsektum.
Sá, sem gefur rangar skýrslur til gerðardómsins, skal sæta refsingu samkv. 

ákvæðum almennra hegningarlaga.
Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara og reglugerð, er kynni að verða sett 

samkv. þeim, varða sektum frá  100— 100000 kr. Enn frem ur er upp tæ kur sá á- 
góði, sem fæst við brot á lögum þessum. Ef félög eða félagasamtök brjó ta  lögin, 
skal dæma þau í sekt og auk  þess s tjó rnendur félaganna.

S. Við 11. gi\, sem verður 15. gr.
a. Greinin orðist svo:

Mál ú t  af brotum  á 12. gr. og 2. mgr. 14. gr. skulu sæta meðferð sakamála. 
Með mál út af brotum á öðrum ákvæðuin laganna skal farið sem almenn lög- 
reglumál.

b. Á eftir greininni komi tvæ r nýjar greinar, 10. og 17. gr., svo hljóðandi:
a. (16. gi\). Með reglugerð má setja nánari ákva'ði um fram kvæm d laga þessara.
b. (17. gr). Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 118 2. júlí 1940, uni 

verðlag, á meðan lög þessi gilda.
10. í lok frv. komi svo hljóðandi

ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA:
Allar þær verðlagsákvarðanir um hám arksverð og hámarksálagningu, sem 

í gildi eru við gildistöku laganna, skulu haldast fyrst um  sinn, þar til gerðar- 
dóm urinn hefur afnumið þær og sett ný ákvæði í stað þeirra.


