
Nd. 127. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 79 frá 1. sept. 1942, um dómnefnd í verðlagsmálum.

(Kftir 2. mnr. í Nd.).

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

lýsingar og þar til nánar verður ákveðið, þó ekki lengur cn til loka febrúarmánað- 
ar 1943, selja nokkra  vöru i heildsölu eða smásölu, innlenda eða erlenda, við hæ rra  
verði en lægst var á henni á hverjum  stað hinn  18. des. 1942. Sams konar bann við 
hækkun verðlags m á og láta taka til farmgjalda og flutninga á landi, sjó og í lofti, 
viðgerða, smíða, saumaskapar, p ren tunar og annars  slíks. Ef ágreiningur eða vafi 
verður um það, við hvaða verðlag skuli miða, sker dómnefnd úr.

Dómnefnd skal hafa eftirlit með öllu verðlagi, og hefur hún  bæði af sjálfsdáðum 
og að fyrirlagi ráðuneytisins vald og skyldu til að ákveða hámarksverð  á hvers konar 
vöru og verðmæti, sem í 1. málsgr. segir, þar á meðal hám ark  álagningar, umboðs- 
launa og' an n a rra r  þóknunar, sem máli skiptir um verðlag í landinu, Svo getur dóm- 
nefnd og úrskurðað  um aðra kostnaðarliði, sem rnáli skipta urn verðlagningu á vöru. 
Þá getur dómnefnd ákveðið greiðslu fyr ir  flutninga, viðgerðir, smíðar, saumaskap, 
prentun og' því um líkt.

Akvæði 1. og 2. málsgr. taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar eru samkvæmt 
sérstökum lögum, né til vöru, sem seld er ú r  landi, eða launa fvr ir  verk, sem ákveðin 
liafa verið með samningum milli ré ttra  aðila.

2. gr.
1. málsliður 3. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Brot g'egn öðrum ákvæðum laga þessara, reglugerð, er sett kvnni að verða sam- 

kvæmt þeim, eða ákvæðum auglýsingar samkvæint 1. mgr. á. gr„ varða sektum frá 
100— 100000 krónum.

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


