
Ed. 19. Frumvarp til laga [19. mál]
um breyting á áfengislögum, nr. 33 9. janúar 1935.

(Lagt fyrir Alþingi á 71. löggjafarþingi, 1951.)

1. gr.
2. mgr. 6. gr. laga nr. 33 9. jan. 1935 orðist svo:
ÞÓ skal ríkisstjórninni heimilt að leyfa tilbúning öls, sem hefur inni að halda

meira en 2% % af vínanda að rúmmáli, til að selja hinu erlenda varnarliði hér á
landi. Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga, tollgreiðslu af ölinu, sölu-
meðferð, refsingar fyrir brot á þeim fyrirmælum og annað, má setja með reglu-
gerð.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 92 9. júlí 1941.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnarskrár-

innar, vísast til fylgiskjalsíns hér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um breyting á áfengislögum, nr. 33 9. janúar 1935.

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar,

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar,
{jjöra kunnugt: Að dómsmálaráðherra hefur tjáð oss, að á sínum tíma hafi verið

veitt heimild til að framleiða og selja hinu brezka setuliði. sem hér dvaldist,
öl, sem hafði inni að halda meira en 2% % af vínanda að rúmmáli. Heimild
þessi sé enn í lögum, en eigi ekki lengur við, og þyki því rétt að breyta
henni á þann veg, að við geti átt um varnarlið það, sem nú dvelst í landinu.

Fyrir því eru hér sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár-
innar á þessa leið:

1. gr.
2. mgr. 6. gr. laga nr. 33 9. jan. 1935 orðist svo:
ÞÓ skal ríkisstjórninni heimilt að leyfa tilbúning öls, sem hefur inni að halda

meira en 2% % af vínanda að rúmmáli, til að selja hinu erlenda varnarliði hér á
landi, Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga, tollgreiðslu af ölinu, sölu-
meðferð, refsingar fyrir brot á þeim fyrirmælum og annað, má setja með reglu-
gerð.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 92 9. júlí 1941.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reijk jaoik, 24. mai 1951.

Steingr. Steinþórsson. Jón Pálmason.
(L. S.)

Gizur Bergsteinsson.

Bjarni Benediktsson.


