
Ed. 7. Frumvarp til laga
um dómnefnd í verðlagsmálum.

(Lagt fyr ir  Alþingi á 60. löggjafarþingi, 1942.)

1- gi'-
R ikisstjórnin skipar 5 nienn í dómnefnd í verðlagsmálum, og skal einn þeirra ski]n 

aður form aður nefndarinnar. Enn  frem ur skipar r ík isstjórnin  þrjá  menn til vara, og 
taka þeir sæti i nefndinni eftir því, sem ákveðið er i skipunarbréfinu.

2. gr.
Það er borgaraleg skylda að taka sæti í dómnefnd. Áður en nefndarm enn taka 

sæti í nefndinni i fyrsta sinn, skulu þeir vinna drengskaparheit að þvi, að þeir muni 
rækjn starfið eftir beztu vitund.

:t. gr.
Dómnefnd skal halda bók, og skal skrá í hana það, sem gerist á nefndarfundum, 

svo og allt, er ú rskurðast i nefndinni.

4. gr.
I dómnefnd ræður afl atkvæða, og eru ú rskurð ir  hennar og á lyktanir fullnaðar- 

úrslit máls. Þó rná dómnefnd taka. mál til meðferðar að nýju, ef aðstæður hafa 
breytzt eða ný ja r  skýrslur komið fram. Dömnefnd er eigi á lvk tunarfæ r nema allir 
nefndarmenn séu mættir.

5. gr.
Dómnefnd skal hal'a eftirlit með öllu verðlagi, og h e íu r  nefndin vald til að ákveða 

háinarksverð á hvers konar vörum, háinark álagningar, um boðslauna og hvers konar 
þóknana, sern áhrif  hefur á verðlag í landinu. Enn frem ur getur dómnefnd úrskurðað 
um þá kostnaðarliði, er til greina koma um verðlagningu á vöru. Þá getur dómnefnd 
ákveðið greiðslu fyrir  flutninga, viðgerðir, smiðar, saumaskap, p ren tun  og því um líkt.

Undanþegnar eru hér frá þær vörutegundir, sein verðlagðar eru samkvæmt sér- 
stökum lögum, enn frem ur allar vörur, sem seldar eru úr landi.

6. gr.
Sala á vöruin milli verzlana innbyrðis (keðjuverzlun) um fram  það, sem almennt 

tíðkast i hverri grein, er bönnuð, nema slík verzlun sé gerð án álagningai.
Bannað er að halda vörum, sein kevptar eru og tilbúnar til sölu, ú r  umferð í 

þeim tilgangi að fá á þeim hærri verzlunarágóða en venjulegt er á þcim thna, sem 
þær höfðu átt að seljast.

7. gr.
Farmgjöld má ekki hækka frá því, sem þau voru i árslok 1941, nema með sam- 

þykki dómnefndar.
8. gr.

Dómnefnd getur krafið hvern sem er allra þeirra upplýsinga, skýrslna og ann- 
a rra  gagna, er hún telur nauðsynlegar í starfi sinu, og getur hún  falið öðrum að afla 
þeirra gagna.

9. gr.
Allar ákvarðanir dóm nefndar skulu b ir lar  þegar í stað, og koma þær í gildi jafn- 

skjótt og gilda þar til öðruvisi er ákveðið. Birta skal þau- á þann hátt, er hagkvæmast- 
ur þykir, annaðhvort með opinberum auglýsinguin eða með bréflegum tilkynningum 
til þeirra, er þar eiga i hlut.



10. gr.
D óm nefndarm önnum  og starfsm önnum  dóm nefndarinnar og öðrum þeim, sem 

kynni að verða falið eftirlit með frainkvaund laga þessara, er bannað, að viðlagðri 
ábvrgð eftir ákvæðum alm ennra hegningarlaga uin opinbera starfsmenn, að skýra 
óviðkomandi m önnum  frá þeim atriðum, er þeir verða áskynja  um af skýrslum  þeim, 
sem um getur í 8. gr.. að þvi levti, sem þær varða einstaka menn eða einstök fvrirtæki.

11. gr.
Allur kostnaður við dómnefndina greiðist ú r  ríkissjóði.

12. gr.
Sá, sem vanrækir skyldur þær, er um ræðir í 8. gr., skal sæta 10 100 kr. dag-

sektuin.
Sá, sem gefur rangar skýrslur til dómnefndar, skal sada refsingu samkvæmt 

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

kvæmt þeim, varða sektum frá 100— 100000 kr. Enn  frem ur er upp tæ kur sá ágóði, sem 
fa>st við brot á lögum þessum. Ef félög eða félagasamtök brjóta lögin, skal dæina þau í 
sekt og auk þess s t jórnendur félaganna.

13. gr.
Mál lit af brotum á 10. gr. og 2. mgr. 12. gr. skulu sæta meðferð sakamála. Með 

mál út af brotum  á öðrum ákva'ðuin laganna skal farið sem almenn lögreglumál.

14. gr.
Með reglugerð má setja nánari ákvæði um frainkvæmd laga þessara.

15. gr.
Með lögum þessum eru num in  ú r  gildi lög nr. 28 29. maí 1942, um dómnefnd í 

kaupgjalds- og verðlagsmálum, og lög nr. 118 2 júlí 1940, um verðlag.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Allar þær verðlagsákvarðanir um hámarksverð  og hámarksálagningu, sem í gildi 

eru við gildistöku laganna, skulu haldast fvrst um sinn, þar til dómnefnd hefur af- 
numið þa>r og sett ný ákvæði í stað þeirra.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r  u m v a r p þ e 11 a :
Lögin um dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum voru sett í þeim tilgangi að 

koma i veg fyrir  vöxt dýrtíðar í landinu, er sýnt þótti, að þeirn tilgangi yrði ekki náð 
með frjá lsum samtökum og samningum.

Enda þótt því verði ekki á móti mælt, að þessi lög hafi tal'ið vöxt dýrtíðarinnar, 
kom það í ljós frá bvrjun, að þau m undu ekki vera einhlít í þessu efni. og hin geysilega 
eftirspurn eftir vinnu samfara stóraukinni peningaveltu í landinu hefur smám saman 
og í vaxandi mæli gert það að verkum, að kaupgjald hefur hækkað án þess, að lögin 
gæ'.u náð til þess í framkvæmdinni eða komið í veg fyr ir  það. Þæ r atvinnugreinar, 
sem lögin gátu bezt náð til, stóðu jiá uppi með kaupgjald í fullu ósamræmi við það, 
sem hægl var að fá annars  staðar, og gat ekki lengi svo staðið. Var sýnt, að nema 
yrði á brott  þann hluta laganna, sem bannaði hæ kkanir  á grunnkaupi, þar sem að 
öðruin kosti var ekki unnt að fá menn til ýmislegra nauðsynlegra starfa.

Lög þessi bera með sér, að þau voru sett til bráðabirgða og svo sem í tilrauna-



skyni. Þau voru tímabundin og svo fyr ir  mælt, að lög nr. 118 2. jú li  1940, um verð- 
lag, skyldu koma í gildi sjálfkrafa, er hin lögin féllu niður. Það kem ur þvi ekki á 
óvart, þó að frá þessari leið sé nú horfið og hin fyrri, að sporna gegn vexti dýrtíðar- 
innar með öðrum ráðum, sé a f tu r  upp tekin.

Það þótti þó ekki rétt að láta lög nr. 118 2. júlí 1940 koma í gildi, heldur er hér 
liorið fram nýtt frum varp um eftirlit með verðlagi í landinu. Lögin frá 1940 voru 
að ýmsu leyti þung í vöfum og ófullkomin. Þetta frum varp er að mestu leyti sam- 
hljóða því í lögunum uni dómnefnd i kaupgjalds- og verðlagsmálum, sem snertir eftir- 
lit með verðlagi, og virðist því óþarft að ræða hér einstakar greinar þess.


