
Nd. 157. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á áfengislögum , nr. 33 9. jan. 1935.

F rá  m inni h lu ta  allsherja rnefndar.

A ðalbreytingin, sem frv. þetta fe lur í sér frá  gildandi lögum, er sú„ að leggja skuli 
n iður ú tsölu  áfengis, ef við atkvæ ðagreiðslu hefur verið fellt, með m eiri h lu ta  at- 
kvæða, að hafa þar útsölu. E r hér því um  að ræða hin  svokölluðu héraðabönn.

Á þingi 1939 var flu tt frv., er fól í sér sam s konar breytingu. Því var vísað til 
allshn., og eftir að hún hafði leitað um sagnar u tanrík ism álaráðuneytisins, lagði hún 
einróm a til, að frv. y rð i vísað frá  með svofelldri rökstuddri dagskrá:

„Þ ar sem upplýst er af u tanrik ism áladeild  stjó rnarráðsins, að aðalefni þessa 
frv. sé ým ist í ósam ræ m i við gildandi m illirik jasam ninga eða v irð ist b ro t á þeim, 
telur deildin eigi tilhlýðilegt að sam þvkkja það að svo stöddu og tek u r því fv rir 
næ sta mál á dagskrá."

Þessi rökstudda dagskrá var síðan sam þykkt af Alþingi.
Nú ber þetta m ál a f tu r fy r ir  Alþingi. Allshn., sem fékk m álið til m eðferðar, leit- 

aði enn álits u tanrík ism álaráðuney tis íslands, til þess að ganga ú r  skugga um, hvort 
viðhorfið hefði nokkuð breytzt. Ráðuneytið svaraði með bréfi, dags. 10. des. f. á., þar 
sem segir svo:

„Ráðuneytið vísar til bréfs h á ttv ir tra r  a llsherjarnefndar, dags. 8. þ. m., með fy rir- 
spurn  til þess, vegna fram  kom ins frum varps til laga um  breyting á áfengislögum , 
nr. 33 9. jan ú a r 1935, og verður að vísa til b réfs síns 28. nóvem ber 1939 til h á ttv irtra r 
nefndar, er ský rir skilning þess á frum vöi'pum , er ganga í svipaða á tt og það, er fylgir 
fy rr  nefndu bréfi allshei’jarnefndai’, með hliðsjón af gildandi m illirík jasam ningum .“

Samkv. svari þessu lítu r ráðuneytið  því nú eins á þetta m ál og 1939. E r því ré tt 
til skýringar að b irta  hér svai’b réf þess frá þeim tím a, dags. 28. nóv. 1939, sem er á 
þessa leið:



„Ráðuneytið hefur m óttekið hréf h á ttv irtra r a llsherja rnefndar neðri deildar Al- 
])ingis, dags. 24. þ. m., þar sem óskað er upplýsinga um  það, hvort ákvæði m eðfylgj- 
andi frum varps til laga um  breyting  á áfengislögum , nr. 35 9. jan ú a r 1935, kunn i að 
kom a í bága við m illirík jasam ninga.

TJt af þessu vill ráðuneytið  taka fram  eftirfarand i:
Þeir m illirík jasam ningar, sem helzt kom a til greina í þessu sam bandi, eru samn- 

ingur sá m illi íslands og Portúgals, er felst í bréfask ip tum  rík iss tjó rn a  beggja land- 
anna frá  9. ap ríl og 9. m aí 1923, sbr. auglýsingu nr. 62 30. des. 1924 í A-deild Stjórn- 
artíð indanna, og sam ningurinn  inilli íslands og Spánar frá  23. jú lí 1923, b ir tu r  i A- 
deild S tjórnartíð indanna með auglýsingu nr. 63 30. des. 1924.

Samkvæmt sam ningum  þessum, sem báðir eru  enn í g'ildi (sbr. viðskiptasam - 
komulagið m illi Islands og Spánar frá  1934, 7. liður erindanna, b irt í A-deild Stjórn- 
artíð indanna með auglýsingu nr. 66 12. des. 1934), n ý tu r ís land  ým issa h lunn inda að 
því er snertir tolla í þessum  löndum , þ ar á rneðal ber sérstaklega að nefna, að íslenzk- 
ur saltfiskur n ý tu r beztukjaram eðferðar að því er to lla sn ertir í báðum  löndunum . 
Til þess að ná þessum  sam ningum , varð ísland  að skuldbinda sig til þess að undan- 
þiggja innflu tn ing  á spönskum  og portúgölskum  vínum , sem ekki er í m eira en 21% 
af vínanda, frá  aðflu tn ingsbanninu  á áfengi sam kvæm t lögum nr. 91 14. nóv. 1917, 
og var þessi undanþága gerð með lögum nr. 3 4. ap ríl 1923. í 3. gr. h inna síðastnefndu 
laga var svo fy rir  inælt, að ákvæði, sem sett kynnu að verða til v a rn ar m isbrúkun  
við sölu og' veitingu þessara vína, megi ekki ganga svo langt, að þau geri að engu 
undanþágu vínanna frá  ákvæðum  aðflu tningsbannslaganna. E nn frem ur segir svo í 
sam ningnum  milli íslands og Spánar frá  23. jú li 1923, 2. gr., að ís land  n jó ti beztu- 
k jara ineðferðar að því er sn ertir toll á fiski, „gegn því að ísland  veiti vínum  frá  Spáni, 
sem ekki inn ihalda ineira en 21% af vínanda (alkohol), undanþágu frá  ákvæðum  
íslenzkra laga frá  14. nóv. 1917 um bann  gegn innflu tn ingi áfengra drvkkja, og gegn 
því að ísland  ekki með reglugerð um  m isbrúkun  vína setji ákvæði, sem kom a í bága 
'i ð  undanþágu spánskra vína frá  ákvæðum  nefndra laga.“

í 1. m gr. 2. gr. frv. um  breyting á áfengislögum , nr. 33 9. jan. 1935, segir, að „í 
þeim kaupstöðum , þar sem nú eru  áfengisútsölur, skal, þegar m eiri h lu ti bæ jarstjó rn - 
a r eða % h luti kjósenda í hlutaðeigandi kaupstað krefst þess, fara  fram  atkvæða- 
greiðsla kosningabæ rra m anna í kaupstaðnum  um það, hvort ú tsö lunni skuli haldið 
áfram . E in faldur m eiri h lu ti atkvæða ræ ður þá úrslilum ". F rum varp  þetta felur því í 
sér ákvæði, sem eru i ósam ræm i við sam ninginn við Portúgal og virðist b ro t á samn- 
ingnum  við Spán, sam anber fram ansagt, að því er teku r til vína, sem ekki innihalda 
m cira en 21% af vínanda, með því að í þvi felast m öguleikar til þess að kom a alger- 
Iega i veg fy rir sölu og væntanlega þá einnig innflu tn ing  á þessum  vinum .

Stefán Jóh. S tefánsson.“

Þ ar sem því er þannig' eindregið haldið fram  af u tanrík isráðuney tinu , að frv. sé i 
ósam ræm i við sam ninginn við Portúgal og v irð ist b ro t á sainningnum  við Spán, og 
að þessir sam ningar séu enn í gildi, teljum  við u n d irritað ir ekki fæ rt né viðeigandi 
að samþ. frv. og leggjum til, að það verði afgr. á sam a h á tt og allshn. lagði einróm a 
til 1939 og þá var samþ. á þingi, en það er með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Þ ar sem upplýst er af u tanrík isráðuney tinu , að m eginefni þessa frv. sé ým ist í 

ósam ræm i við gildandi m illirik jasam ninga eða virð ist b ro t á þeim, te lu r deildin eigi 
tilhlýðilegt að sam þykkja það að svo stöddu og teku r því fy rir  næ sta m ál á dagskrá.

.Alþingi, 7. jan ú a r 1943.

G arðar Þorsteinsson, G unnar Thoroddsen, 
form. frsm .


