
Nd. 119. Frumvarp til laga
mn breyting á lögum  nr. 79 frá 1. sept. 1942, mn dómnefncl í Tcrðlagsm álum .

(I.agt fv rir  Alþingi á 61. löggjafarþingi, 1942.)

1. gr.
5. gr. laga nr. 79/1942 orðist svo:
R ik isstjórn in  getur ákveðið með auglýsingu, að ekki megi frá  útgáfudegi aug- 

lýsingar og þar til n án a r verður ákveðið, selja alm enningi á landi hér nokkra  vöru 
innlenda eða erlenda við h æ rra  verði en lægst var á henni á  hverjum  stað á útgáfudegi 
auglýsingar. Sams konar bann  við hæ kkun verðlags m á og láta taka til farm gjalds og 
flu tn inga á landi, sjó og í lofti, viðgerða, smíða, saum askapar, p ren tu n ar og annars



slíks. Ef ágrein ingur eða vafi verður um það, við hvaða verðlag skuli miða, sker 
dóm nefnd úr.

Dóm nefnd skal hafa e ftirlit með öllu verðlagi, og hefur hún  bæði af sjálfsdáðum  
og að fyrirlag i ráðuneytisins vald og skyldu til að ákveða hám arksverð  á hvers konar 
vöru og verðmæti, sem i 1. m álsgrein segir, þ ar á m eðal hám ark  álagningar, uin- 
boðslauna og a n n a rra r  þóknunar, sem m áli sk ip tir um  verðlag í landinu. Svo getur 
dóm nefnd og úrskurðað  um  aðra kostnaðarliði, sem m áli skipta um  verðlagningu á 
vöru. Þá getur dóm nefnd ákveðið greiðslu fy r ir  flutninga, viðgerðir, sm íðar, saum a- 
skap, p ren tun  og því um  Hkt.

Ákvæði 1. og 2. m álsgr. taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar eru sam kvæm t 
sérstökum  lögum, né til vöru, sem seld er ú r  landi, eða launa fy rir  verk, sem ákveðin 
hafa verið með sam ningum  m illi ré ttra  aðila.

2. gr.
1. m álsliður 3. m álsgr. 12. gr. lag'anna orð ist svo:
Brot gegn öðrum  ákvæðum  laga þessara, reglugerð, er sett kynni að verða sam- 

kvæm t þeim, eða ákvæðum  auglýsingar sam kvæm t 1. mgr. 5. gr., varða sektum  frá  
100— 100000 krónum .

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

A t h u g a s e m d i r  v i ð l a g a f r u m v a r p  þ e 11 a .
E ins og tekið er fram  í s tefnuskrárræ ðu  fo rsæ tisráðherra , te lu r ráðuneytið  það 

höfuðverkefni sitt að vinna bug á dýrtið inni, með því fy rst og frem st að setja skorður 
við frekari verðlagsbólgu m eðan leitazt er við að lækna m einsem dina og vinna bug 
á erfiðleikunum .

Sú lagabreyting, sem í 1. m álsgrein getur, er sett fram  i sam ræm i við þessa yfir- 
lýsingu.

Nú er dóm nefnd i verðlagsm álum  ekki háð fyrirm æ lum  rík iss tjó rn arin n ar. Ráðu- 
neytið te lu r h ins vegar nauðsyn bera til, að það hafi vald til að gefa dóm nefndinni 
fyrirm æ li um fram kvæ m d verðlagsm álanna. Þess vegna er fram  borin  sú breyting, 
sem fram  kem ur í 2. m álsgrein.

Að öðru leyli þykir ekki skýringa þörf.


