
163. líefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutnings- 
bann á áfengi.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Meiri hluti allsherjarnefndar hefði helst kosið að geta borið fram heil- 
steypt bannlagafrumvarp, en það verður að farast fyrir vegna anna nefndar- 
manna; þær breytingar, sem meiri hlutinn ber fram, verður þvi að miða við 
frv. stjórnarinnar; að öðrum kosti mundi naumast vinnast timi til að afgreiða 
málið á þessu þingi, en breytingar á lögunum hinsvegar bráðnauðsynlegar.

í frv. stjórnarinnar er ráð fyrir því gert, að læknar haldi áfrain leyfi 
til að gefa út áfengislyfseðla, en í frv. eru aftur á móti ýms ákvæði til að
tryggja það, að slíkt leyfi verði eigi misnotað; mun þó mörgum þykja ákvæði
frv. eigi ganga nógu langt í þessu.

Meiri hluti allsherjarnefndar vill aftur á móti taka til greina aðalkröfu 
bannvina og fella niður úr lögunum heimild lækna til að gefa út lyfseðla á 
áfengi. Verður og ekki um það deilt, að þessi heimild hefir verið herfilega 
misnotuð af sutnum læknum. Það verður og siður talið varhugavert að nema 
þessa heimild úr lögum, eftir að læknaþingið samþykti ályktun þess efnis á 
siðastliðnu sumri.

Meiri hluti nefndarinnar ber því fram breytingartillögur við lögin og 
frv. stjórnarinnar, þar sem farið er fram á að nema þau ákvæði burt, sem 
lúta að leyfi lækna til að gefa út lyfseðla á áfengi.

t*á vill meiri hlutinn fella niður heimild stjórnarráðsins til að veita



islenskum fólksflutningaskipum leyfi til að flytja áfengi til landsins til sölu á 
skipunum í siglingum milli landa og jafnvel milli hafna hjer við land.

Svo er og gerð tillaga um að fella niður heimild sendiræðismanna 
»framandi« rikja til að flytja inn áfengi til heimilisþarfa.

Sumum hefir þótt orka tvimælis, að »áfengi« eða »áfengan drykk« í 
bannlögunum eigi lika við áfengisvökva; til að taka af allan vafa í þessu efni 
vill meiri hlutinn bæta inn i 1. gr. orðinu »áfengisvökva«, og telur það nægja, 
þótt ekki verði það nefnt berum orðum annarsstaðar í lögunum, þar sem 
talað er um áfengi eða áfengan drykk.

Þá er það nýmæli, að lögreglustjóra sje heimilt að láta 'fara fram hús- 
rannsókn, án undangengins dómsúrskurðar þar um, hjá manni, sem grunur 
leikur á um óleyfilega sölu eða veitingu áfengis.

Er þetta nauðsynlegt vegna eftirlitsins með bannlögunum h jerí Reykja- 
vik, þar sem lögreglustjóri þarf að leita til bæjarfógeta um dómsúrskurði til 
húsrannsóknar. Getur lögreglan t. d. talið húsrannsókn nauðsynlega að kvöldi 
til, eftir að skrifsfofu bæjarfógeta er lokað; mætti þá svo fara, að stórum á- 
fengisbirgðum væri kom ið undan, áður en dómsúrskurður fengist. Þessu verð- 
ur þó ekki beitt gegn öðrum en þeim, er sekir hafa orðið með dómi fyrir 
brot gegn 1. málsgrein 12. greinar.

Hefir hjer verið minst á aðalefnið i breytingartillögum meiri hlutans, 
en að öðru leyti verður gerð nánari grein fyrir þeim í framsögu; og meiri 
hluti allsherjarnefndar leggur til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Á undan 1. gr. frv. komi ný grein, svo hljóðandi:
Upphaf 1. greinar skal orða svo:

Engan áfengan drykk eða áfengisvökva má flytja o. s. frv.
2. Á eftir 1. gr. frv. komi fjórar nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. Yið 2. grein.
2. og 3. málsgrein falli niður.

b. Við 4. grein. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Á hverju missiri skal birta í Lögbirtingablaðinu skrá yfir þau iðn- 

aðarfyrirtæki, sem hafa fengið áfengi eða áfengisvökva til iðnþarfa. 
Jafnframt skal geta nafns stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis og 
hversu mikið áfengi eða áfengisvökva fyrirtækið eða einstakur iðnaðar- 
maður hefir fengið á umliðnu missiri.

c. Við 5. grein.
I. 2. málsgrein falli niður.

II. Aftan við 6. málsgrein bætist: en farþegar á farangri sínum.
III. Siðasta málsgrein falli niður.

d. Við 8. grein.
Orðin »og 10« falli niður.



3. 3. gr. frv. skal orða svo:
2. málsgrein 9. greinar falli niður.

4. Á eftir 3. grein frv. komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. 10. grein falli niður.
b. Við 12. grein.

Á eftir 1. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enn getur lögreglustjóri i Reykjavík, þegar honum þykir ástæða til, 

látið án dómsúrskurðar gera húsrannsókn hjá manni, er dæmdur 
hefir verið fyrir brot gegn 1. máisgrein.

5. Við 5. gr. frv.
5. málsgrein skal orða svo:

Síðasta málsgrein sömu greinar falli niður.
6. 6. grein frv. skal orða svo:

18. grein falli niður.
Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 11. mars 1925.
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