
Ed. 489. Breytingartillögur [44. mál]
við frv. til 1. um verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm.

Frá allsherjarnefnd.

1. Í stað "verðlagsstjóri" alls staðar þar, sem það kemur fyrir frumvarpinu,
komi: verðgæzlustjóri.

2. Við 2. gr. 2. mgr. orðist svo:
Stjórnir Alþýðusambands íslands, Bandalags starfsmanna rikis og bæja,

Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Kvenfélagasambands Íslands,
Landssambands iðnaðarmanna, Landssambands Ísl. útvegsmanna og Stéttarsam-
bands bænda tilnefna hver um sig einn mann i nefnd, sem gerir tillögur um,
hver skuli skipaður verðgæzlustjóri.

3. Við 3. gr. í stað 1. og 2. mgr. komi:
Verðgæzlustjóri skal hafa eftirlit með því, að verðlagsákvæðum fjárhags-

ráðs sé hlýtt.
Hann annast allan daglegan rekstur í sambandi við verðlagseftirlitið.
Hann skal vekja athygli fjárhagsráðs á því, ef sams konar eða svipuð vara

er löglega seld með mismunandi verði, svo að fjárhagsráð geti beint innkaup-
um þangað, sem þau eru hagkvæmust.

4. Við 4. gr.
a. Orðin "að fengnum tillögum verðlagsstjóra" í 1. mgr. falli niður.
b. Síðasta mgr. falli niður.

5. Við 5. gr. Í stað "verðlagsstjóra" komi: ákveðnum trúnaðarmanni sínum.
6. Við 8. gr. Orðin "af verðlags st jóra" falli niður.
7. Við 9. gr. Greinin falli niður, og greinatala breytist samkvæmt því.
8. Við 11. gr. (verður 10. gr.). Greinin orðist svo:

Í kaupstöðum landsins skal sérstakur dómstóll, er nefnist verðlagsdómur.
rannsaka og dæma mál út af brotum á lögum þessum.

9. Við 12. gr. (verður ll. gr.). Greinin orðist svo:
Í verðlagsdómi eiga sæti 2 menn: Hlutaðeigandi héraðsdómari, sem er

formaður dómsins, og einn með dómari, sem skipaður er af dómsmálaráðherra
eftir tilnefningu nefndar þeirrar, er um ræðir í 2. gr. laga þessara. Í Reykjavík
er sakadómari formaður verðlagsdómsins. Meðdómendur skulu skipaðir til eins
árs, Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn.

10. Við 13. gr. (verður 12. gr.), Greinin orðist svo:
Dómsmálaráðuneytið tilkynnir nefnd þeirri, er stjórnir stéttasamtakanna

skipa samkv. 2. gr. laga þessara, hvenær hún skuli hafa tilnefnt meðdómendur
í verðlagsdóm.

Hafi ráðuneytinu ekki borízt tilnefningar nefndarinnar á tilsettum tíma,
skipar dómsmálaráðherra meðdómendurna án tilnefningar.

11. Við 17. gr. (verður 16. gr.). 1. mgr. hljóði svo:
Ef ágreiningur verður milli dómara, sker atkvæði formanns úr.

12. Eftir 17. gr. komi tvær nýjar greinar (verða 17.-18. gr.).
a. (17. gr.) Meðdómendur í verðlagsdómi skulu taka sama kaup fyrir starfa

sinn og meðdómendur í sjódómi.
b. (18. gr.) Áfrýjun mála til hæstaréttar frá verðlagsdómi fer að hætti áfrýj-

unar opinberra mála.
13. Við 18. gr. (verður 19. gr.).

a. 2. mgr. verði svo hljóðandi:
Sá, sem gefur sömu aðilum rangar skýrslur vísvitandi eða vegna víta-

verðs gáleysis, sæti refsingu samkvæmt 15. kafla almennra hegningarlaga,
nr. 19 frá 1940.

b. Í stað orðsins "fangelsi" í 3. mgr. komi: varðhaldi eða fangelsi.
14. Í stað ákvæða til bráðabirgða komi ný grein (verður 20. gr.), svo hljóðandi:

Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur þá úr gildi III. kafli l. nr. 70 frá 5.
júní 1947 og umboð verðlagsstjóra. starfsmanna hans í verðlagseftirlitinu og
trúnaðarmanna, þó ekki fyrr en skipaður hefur verið verðgæzlustjóri og hann
tekið til starfa.


