
Nd. 282. Nefndarálit [17. mál]
um frv. til I. um breyt. á áfengislögum, nr. 58 24. apríl Hl54.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað og rætt frumv. á allmörgum fundum sínum. Sendi hún
frumv. nokkrum aðilum til umsagnar, og hafa henni horizt svör frá þessum:
áfengisvarnaráði, Landssambandi gegn áfengisbölinu, Landssambandi íslenzkra
barnaverndarfélaga og Stórstúku Íslands. Auk þess barst nefndinni umsögn frá Fé-
lagi framreiðslumanna um frumvarpið. Enn fremur kvaddi nefndin til fundar
nokkra af forustumönnum bindindissamtaka í landinu til viðræðna um frumvarpið.
Allir framangreindir aðilar hafa í umsögnum sínum tjáð sig samþykka og fylgjandi
þeim nýmælum, sem í frumvarpinu felast, sumir þó með nokkrum breytingum, sem
nefndin hefur tekið tillit til að nokkru leyti eða öllu við afgreiðslu frumvarpsins.

Tilefni þess, að frumv. er flutt, og tilganginum með því, að lagt er til í frumv.,
að þær breytingar verði gerðar á gildandi áfengislögum, sem í frumv. felast, er lýst
í athugasemdum við frumv. Er þar einnig gerð grein fyrir nýmælum þess.

i gildandi áfengislögum, nr. 58/1954, er ekki tilgreint aldurslágmark fyrir heimild
til aðgangs að þeim veitingastöðum, sem veita mega áfenga drykki. Hefur slík heim-
ild hingað til verið bundin við það aldurs lágmark, sem ákveðið er í lögreglusam-·
þykkturn um aðgang að almennum veitingastöðum og skemmtistöðum (16 ára ald-
ur). Eitt af nýmælum frumv. þessa felur hins vegar í sér bann gegn því, að ung-
menni yngri en 18 ára dveljist eftir kl. 8 að kvöldi á veitingastöðum, sem leyfi
hafa til vínveitinga, nema í fylgd með forráðamönnum sínum (3. gr. frumv., 2.
mgr.).

Heimild til að selja og veita áfenga drykki hefur samkv. íslenzkum áfengislög-
um verið bundin við 21 árs aldurslágmark allt frá árinu 1935, CI' fyrstu áfengis-
lögin voru sett, eftir að bann við sölu áfengra drykkja hafði með öllu verið af-
numið í landinu. Er enn gert ráð fyrir þessu sama aldurslágmarki fyrir sölu og
veitingum áfengis í frumv. þessu og önnur aldurslágmörk, sem frumv. setur, einnig
miðuð við 21 árs aldur, að undanskildu því 18 ára aldursmarki, sem áður er getið
(bann við aðgangi að vínveitingastöðum á vissum tímum).

Fljótlega eftir að nefndin tók að ræða frumv. og þær breytingar, sem í því
felast á gildandi áfengislögum, komu upp raddir um, hvort ekki væri rétt í því
skyni að samræma hin tvö mismunandi aldurslágmörk frumv. og um leið að auðvelda
framkvæmd áfengislaga, að áorðnum þeim breytingum, sem frumv. gerir ráð fyrir,
að hafa aldursmörkin öll hin sömu og miða þau við 18 ára aldur í stað 21 árs
aldurs. Taldi meiri hl. nefndarinnar, um það er lauk, að með slíkri samræmingu á
aldursmörkunum, með útgáfu persónuskilríkja almennt eða til ungmenna á tilteknum
aldri, sem gert er ráð fyrir í athugasemdum við frumv., og með þyngingu refsinga
fyrir brot á þeim ákvæðum um aldurslágmörk sem í frumv. felast, væri gert stórum
auðveldara að framfylgja ákvæðum frumv., sem fyrst og fremst miða að því að
koma í veg fyrir ölvun ungmenna innan tiltekins aldurs og ósæmilega hegðun þeirra
í sambandi við áfengisneyzlu.

Í samræmi við það, sem hér að framan segir, leggur því meiri hl. nefndarinnar
til, að frumv. verði samþykkt með þeim breytingum, sem prentaðar eru á sérstöku
þingskjali. Aðrar breytingartillögur meiri hl. nefndarinnar en þær, sem snerta
aldurslágmörk. sem í frumv. eru ákveðin, eru að mestu orðalagsbreytingar, sem
nánar verður vikið að í framsögu af hálfu nefndarinnar.

Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur við frumv.
og fylgja breytingartilögum, sem fram kunna að koma við það. Einn nefndarmanna
CBFB) skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara, og annar nefndarmaður (SkG)
mun skila sérstöku nefndaráliti.
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