
Ed. 145. Frumvarp til laga
um  afnám  laga nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa r ík isstjó rn inni til einkasölu á 
bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum  o. fl.

Flm.: B jarni Benediktsson.

1. gr.
Lög nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa r ík isstjó rn inni til einkasölu á bifreið- 

um, rafvélum, rafáhöldum  o. fI., eru lir gildi numin.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Heimild sú, sem rík isstjórninni er veilt til einkasölu á ýmsum vörutegundum 

með lögum nr. 30 9. jan. 1935, hefur nú verið notuð um nokkurra  á ra  bil. Raftækja- 
cinkasalan hefur þegar verið lögð niður, og m unu allir sammála um, að verzlunar- 
hættir ineð rafm agnsvörur hafi lireytzt til batnaðar við þá ráðstöfun. Öllum er kunn- 
ugt, að mikil óánægja er meðal almennings um rekstur Bifreiðaeinkasölu ríkisins. 
Þarf  ekki að efa, að afnám einkasölunnar er nú tímabært, þar sem reynsla undan- 
farinna ára  hefur fært m önnum  heim sanninn um það, að slíkt verzlunarfyrirkoinu- 
lag með þessa vöru er með öllu óhafandi. Hins vegar er vafalaust, að frjáls verzlun 
með bifreiðar er eina rétta svarið við hinum háværu óánægjuröddum  almennings út af 
ástandinu, eins og það er nú.

Má og segja, að einkasalan hafi dauðadæmt sjálfa sig, þar sem á þessu ári hafa 
verið flu ttir  til Iandsins 158 notaðir fólksbílar, allir eða langflestir u tan  við einka- 
söluna, þótt með hennar samjiykki sé, en einungis 120 nýir fólksbílar, allir af einka- 
sölunni. Bilarnir, sem einkasalan hefur flutt inn og undir  hennar ú th lu tun  koma, eru 
því miklu færri en hinir. Enda er flutningsmanni kunnugt um, að m iklum m un fljótar 
hefur gengið að fá bíla t. d. til opinberra þarfa, svo sem til lögreglunnar í Reykja- 
vík, fyr ir  milligöngu einstakra umboðsmanna hinna amerisku bilafirm a hér á landi 
en fyr ir  atbeina einkasölunnar.

Með tilliti til þessa verður að telja eðlilegt, að heimildarlögin um einkasölur frá 
1935 verði með öllu felld ú r  gildi. Að vísu hefði r ík isstjórnin  ein formlega heimild til 
að afnema hana, en þar sem því er v fir  lýst, að hún  framkvæmi eigi slík stefnumál 
nema með samþvkki Alþingis, sýnist sjálfsagt, að það felli lögin ú r  gildi


