
líd. 58. Frum varp

til laga uui sölu og veitingar vina.

Flutningsm enn: Magnús Jónsson og Pjetur Ottesen.

1. gr.
Með v ’num i lögum þessum er átt við þau vin, sem með lögum nr. 

9, 31. mai 1922, og tilskipun nr. 10, s. d., er veitt undanþága frá lögum nr. 
01, 14. nóv. 1917, um aðílutningsbann á áfengi.

2. gr.
Hikisstjórnin sjer um innflutning vina, og mega engir aðrir flytja vin 

inn i landið. Sendiherrar og sendiræðism enn annara ríkja halda þó rjetti sin- 
um til þess að flytja inn vin.

3. gr.
Afengisverslun rikisins selur vin i heildsölu:

1. Kaupm önnum  þeim, sem vinsöluleyfi hafa samkvæm t lögum þessum.
2. Mönnum þeim, sem hafa leyfi til vinveitinga samkvæmt lögum þessum.
3. Lyfjabúðum þau vin, sem á lyfsöluskrá eru og að eins til lyQa eftir lj'fseðli. .

4. gr.
Áfengisverslun rikisins lætur vinin úti i flöskum og býr svo um, að 

flaskan verði eigi opnuð nema rifa miða þann, sem áfengisverslunin lætur 
gera i þessu skyni. Hún ákveður útsöluverð vinanna og tilgreinir það á hverri 
flösku, svo skýrt, að vel megi sjást. Útsöluverð skal ákveðið svo, að kaup- 
m aður hafi hæfilegan kaupmannságóða að lrádregnum  kostnaði. Afengisverslun 
rikisins hefir ekki með höndum  smásölu á vinum til neytenda.

5. gr.
Enginn má reka verslun með vín i smásölu, nema hann hafi til þess 

leyfisbrjef, sem ráðherra gefur út. í leyfisbrjefinu skal tilgreindur sölustaður- 
inn, og gildir það að eins fyrir þann stað. Fyrir leyfisbrjef greiðir kaupm aður



1000 kr., sem renna i ríkissjóð, en lögreglustjóri innheim tir. Leyfisbrjef gildir 
um 5 ár frá dagsetningu þess, og má leyfishafi ekki reka verslun með vin að 
þeim tima liðnum nema hann fái nýtt leyfisbrjef með sama hætti og hið fyrra.

Nú sækir m aður um leyfi til þess að versla með vin, og skal ráðherra 
þá leita umsagnar hreppsnefndar eða bæjarstjórnar á þeim stað, sem verslun- 
ina á að reka, um það, hvort leyfið skuli veitt eða ekki. Nú leggur hrepps- 
nefnd eða bæjarstjórn á móti þvi, að leyfið sje veitt, og verður það þá ekki 
veitt, Leggi hreppsnefnd eða bæjarstjórn ekki á móti þvi, er það á valdi ráð- 
herra að veita eða synja.

6. gr.
Hver sá, sem vinverslun rekur eftir leyfisbrjefi samkvæmt 5. gr., skal 

greiða 500 króna árlegt gjald, er rennur í ríkissjóð, en lögreglustjóri innheim tir 
fyrir eitt ár í senn fyrirfram. Gjald þetta greiðist fyrir hvern sölustað.

7. gr.
A sölustöðum má ekki selja vin öðruvisi en i flöskum, sem tilluktar 

eru með merki áfengisverslunar rikisins samkvæmt 4. gr.

8. gr.
Enginn má hafa veitingu á vinum nem a hann hafi til þess leyfisbrjef, 

sem ráðherra gefur út. í því skal tilgreindnr veitingastaðurinn, og gildir það 
að eins fyrir þann stað. Fyrir leyfisbrjefið greiðast 1000 kr., sem renna í ríkis- 
sjóð, en lögreglustjóri innheim tir.

9. gr.
Nú sækir m aður um leyfi til vinveitinga, og skal ráðherra þá leita 

umsagnar hreppsnefndar eða bæjarstjórnar á þeim stað, sem veitingarnar eiga 
að fara fram. Skal bera þetta erindi undir hreppsbúa eða bæjarm enn þá, sem 
atkvæðisrjett hafa um sveitarmálefni eða bæjar, á alm ennum  fundi, sem boðað 
er til með nægilegum fyrirvara, og í fundarboðinu skvrt frá, að um þetta eigi 
að taka ákvörðun. Sje meiri hluti fundarm anna með því að veita leyfið, enda 
sje það eigi minna en þriðjungur allra atkvæðisbærra m anna i hreppnum  eða 
bænum, og fallist meiri hluti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar á það og meiri 
hluti sýslunefndar samþykki, getur ráðherra veitt leyfið, en eigi ella.

Setja má það sem skilyrði fyrir veitingu leyfisins, aö leyfishafi haldi 
uppi sæmilegu gistihúsi, þar sem hann geti hýst ákveðna tölu ferðam anna og 
selt þeim nauðsynlegan greiða. Skal hann þá hafa fyrirgert rjetti sinum til 
þess að hafa vinveitingar, ef hann uppfyllir ekki þessi skilyrði.

Leyfisbrjef gildir um 5 ár frá dagsetningu þess, og má Ieyfishafi ekki 
hafa vinveitingar að þeim tima liðnum , nema hann hafi að þeim tím a liðnum 
fengið nýtt Ieyfisbrjef með sama hætti.

10. gr.
Hver sá, sem vínveitingar hefir eftir leyfisbrjefi samkv. 8. og 9. gr., skal



greiða 500 króna árlegl gjald, er, rennur i rikissjóð, en lögreglustjóri inn- 
hcim tir tyrir eitt ór i senn fyrirfram. Gjald þetta greiðist fyrir hvern veit- 
ingastað.

11. gr.
Til þess að hafa vinveitingar á skipum hjer við land þarf Jevfisbrjef, 

sem ráðherra gefur út. Leyfisbrjef þetta gildir fyrir eitt ár, og skal greiða fyrir 
það 1500 krónur, er renna i rikissjóð, en lögreglustjóri sá innheim tir, sem 
leyfisbrjefið afgreiðir. Jafnskjótt er skip kem ur i höfn skal leyfisbrjef sýnt lög- 
reglustjóra, og má ekki fyr versla með vinföng i höfn en það hefir verið gert.

Á þeim stððum, þar sem enginn hefir leyfi til vinsölu eða vinveitinga
samkv. lögum þessum, má skip ekki nota leyfisbrjef sitt.

12. gr.
A þeim stað, sem vín er selt eftir vinsöluleyfisbrjefi, má ekki vins

neyta.
Enginn má hafa á brott með sjer óopnaða flösku með vini ú r þeim 

stað, þar sem vfn er veitt eftir vinveitingaleyfisbrjefi, nje úr skipi.

13. gr.
Ekki má vín seíja nje veita:

1. Þeim, sem yngri eru en 18 ára að aldri.
2. Þeim, sem ábrif vins sjást á, er þeir beiðast þess.
3. Eeim, sem á 6 mánaða timabili á undan hafa verið staðnir að því að vera

druknir á almannafæri, þar á meðal á opinberri samkom u.
Lögreglustjóri skal tilkynna þeim, sem leyfi hafa til vínsölu eða vin- 

veitinga, hverjir ekki megi fá vín samkv. 3. lið.

14. gr.
Lögreglustjórar skulu hafa nákvæm ar gætur á:

1. Að engir versli með vín nje veiti það, nem a þeir, sem til þess hafa leyfi 
eftir þessum lögum.

2. Að þeir, sem leyfisbrjef hafa til þess að versla með vin eða veita það, gæti 
allra þeirra ákvæða, sem Iög þessi mæla fyrir um.

3. Að þeir, sem leyfisbrjef hafa til þess að versla með vin eða veita það, selji
ekki nje veiti nein önnur vín en þau, sem auðkend eru með merki áfengis-
verslunar ríkisins.

4. Að þeir, sem leyfisbrjef hafa til þess að versla með vin eða veita það, selji
ekki nje veiti þá áfenga drykki, sem innflutniugsbann er á til landsins.

Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu vera lögreglustjórum til aðstoðar 
um þetta eftirlit.

15. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum sem hjer segir:

1. Nú verslar m aður með vin eða veitir það, en hefir ekki leyfi til þess eftir



þessnm Iögnm, ög sæti hann sektum  100—1000 króna, en vín alt, er hjá 
honum er i ólöglegum tilgangi, er upptækt. Skal hann og aldrei geta fengið 
leyfi til þess að selja eða veita vín.

2. Brot gegn 7. gr., 12. gr. og 13. gr. varða sektum  50—500 króna. Nú brýtur 
leyfishafi ákvæði 13. greinar þrisvar, og skal hann þá við 3. brot sviftur 
sölu eða veitingaleyti.

3. Nú verslar skip með vín áður en það hetir sýnt leyfisbrjef sitt samkv. 11. 
gr., en hefir það, og sæti sektum 50—500 krónum .

4. Nú verslar skip með vfn f höfn, þar sem ekki er vinverslun eða vinveit- 
ingar fyrir, og sæti sektum eins og ekki hefði leyfisbrjef.

5. Nú selur eða veitir sá, sem leyfisbrjet hefir, önnur vin en þau, sem bera 
merki áfengisverslunar rikisins, og sæti sektum , 100—1000 krónum , en vfn 
þau, sem ekki bera merki áfengisverslunar ríkisins, eru upptæk, enda missir 
hann rjett sinn til vinsölu eða vinveitinga.

6. Nú selur m aður, sem vínsöluleyfi hefir eða veitinga, áfenga drykki, sem 
bannaður er á innflutningur til landsins, og skal hann sviftur Ieyfi til þess 
að versla með vín eða veita það og aldrei geta fengið slíkt Jeyfi framar, 
auk þesssem við liggur samkv. lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutnings- 
bann á áfengi.

16. gr.
Sektir allar samkvæmt 15. gr. renna i sveitarsjóð eða bæjarsjóð þar, 

sem brotið er framið.

17. gr.
Með mál út af brotum  á lögum þessum skal fara sem opinber lög- 

reglumál.

18. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

19. gr.
Til bráðabirgða: Nái frumvarp til laga um stofnun sjóðs til þess að 

efla bindindisstarfsemi i landinu samþykki og yerði að lögum, skulu leyfis- 
brjefagjöld öll og árgjöld fyrir sölu eða veitingu vina renna i þann sjóð.

G r e i n a r g e r ð .

Með tögum um verslun og veitingar áfengra drykkja, nr. 26, 11. nóv. 1899, 
var nokkurn  veginn skiputagi komið á áfengislöggjöfina innanlands, en þessi lög 
fjellu úr gildi með aðflutningsbannslógunum. P ar  sem nú er þvi m iúur útlit fyrir, 
að veita verði fyrst um  sinn undanþágu  frá bannlögunum  að því er snertir vin 
með 21°/o áfengis, er nauðsynlegt að koma þessu i rjett hórf  aftur, ekki síst vegna



þess, að hæ tt  er við, ef ekki er gætt að, að ólögleg sala fari fram i skjóli h inna 
teyfðu vína. Það verður ekki sjeð, að það fari á neinn hátt  í bág  við samninga 
vora við Spánverja, þótt það vald, sem hjeraðsstjornir höfðu til þess að hrinda 
af sjer vínsölu og vínveitingum, verði nú innleilt aftur, heldur í alla staði eðlilegt.

Stjórnin hefir með reglugerð 18. júlí 1922 kveðið á um  sölu á hinum  
leyfðu vinum og þ ar  tekið þann  upp að láta ríkið hafa á hendi sm ásöluna. þetta 
er óheppilegt og óþarft. Verður dýra ra  en h já  einstaklingum, eins og rikisrekstur 
jafnan er, og miklu sannlegra að láta einstaklinga hafa sm ásöluna á hendi gegn 
ákveðnum  gjöldum.

Auðvitað er margt i svo m iklum  Iagabálki, sem orka m á  tvimælis, og 
missmíði geta verið á einhverju, en það  s tendur til bó ta  i meðferð þingsins á 
frum varpi þessu.

Nánar verður gerð grein fyrir þessu í framsögu.


