
Hd. 178. Mefndarállt

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

Frá m inni hluta allsherjarnefndar.

V ið  undirritaðir höfum ekki getað orðið m eðnefndarm önnum  okkar 
samferða í þessu máli. V ið  viljum , að frum varp stjórnarinnar á þingskjali 29 
verði samþykt óbreytt, en meðnefndarmenn okkar hafa lagt til, að gerðar yrðu 
aðrar allm ikilsvarðandi breytingar á bannlögunum. Það, sem á m illi ber, er 
aðallega þrent.



I. Meiri hlutinn leggur til, að numin sje úr lögunum heimildin, sem 
læknar hafa hingað til haft til þess að gefa út lyfseðla á áfengi. Bera þeir 
fyrir sig ályktun frá læknaþingi, sem háð var á Akureyri síðastliðið sumar, 
sem fer í þessa átt. Þó er þess að geta, að því fer fjarri, að þetta sje álit allra 
lækna landsins eða meiri hluta þeirra, og viljum  við  i því sambandi skýra 
frá, að við  böfum snúið okkur til stjórnar Læknafjelags Reykjavíkur og leitað 
álits hennar um þetta atriði. V isar hún tíl svofeldrar samþyktar, sem gerð 
var á fundi Læknafjelagsins mánudaginn 15. des. siðastl.:

»Læ knafjelag Reykjavikur litur svo á, að samþykt siðasta Lækna- 
þings íslands um að svifta lyfsala og hjeraðslækna rjetti til þess, að selja 
áfenga drykki eftir lyfseðlum , brjóti algerlega í bág við  þau rjettindi lækna, 
til að ávisa sjúklingum hver þau lyf, er þeir í hvert skifti telja best henta, 
og er henni því ósammálaa.

Það er þannig sýnilegt, að skoðanir eru æðiskiftar innan læknastjett- 
arinnar í þessu máli. En þetta er ekkert einstakt um áfengið. Skoðanir lækna 
munu vera æðiskiftar um m jög margar tegundir lyíja. Sennilegt er, að meiri 
hluti lækna hjer v ilji halda heim ildinni. Og því flnst okkur ekki geta kom ið 
til mála að svifta þá heim ildinni, þótt minni hluti stjettarinnar sje annarar 
skoðunar. E f gengið er út á þá braut, gæti hugsast, að A lþingi þyrfti árlega 
að skera úr, hvort þetta eða hitt leyfið skyldi heim ilt til lækninga, einungis af 
því, að einhverjir, ef til v ill örfáir læknar, hefðu á móti þvi. — Og þótt nú 
læknum væri bönnuð þessi leið að lögum, er hætt við, að þeim  mundi ekki 
erfitt að fara í kringum lögin með því að blanda áfengið ýmsum öðrum 
lyfjum.

II. Þá hefir meiri hlutinn lagt til að nema burt heim ild þá, sem is- 
lensk fólksflutningaskip í m illilandasiglingum geta fengið nú, til þess að hafa 
áfengi (annað en Spánarvín) handa farþegum og skipshöfn. Snerum við  okk- 
ur til stjórnar Eimskipafjelags lslands og leituðum álits hennar á málinu.

E r svar stjórnarinnar á þessa leið, dags. i gær:
»V je r  höfum m eðtekið heiðrað brje f yðar, dags. 2. þ. m., þar sem 

þjer óskið álits stjórnar fjelagsins um frum varp það til breytinga á bann- 
lögunum, sem kom ið hefir fram á Alþingi, að því leyti er það snertir 
skip vor. Á  fundi stjórnarinnar 5. þ. m. var brje f yðar lagt fram og svo- 
feld ályktun samþykt þar að lútandi:

»Stjórnin lítur svo á, sem þetta mundi veikja svo m jög aðstöðu 
fjelagsins i samkepninni v ið  önnur skipafjelög, sem sigla hingað til 
lands, að hún ræður eindregið frá því, að slík breyting verði g erð «.«
Er raunar engu við þetta að bæta. A lþingi er kunnur hinn erfiði hag- 

ur fjelagsins og sú m ikla samkepni, sem það á nú í v ið  erlenda keppinauta, 
Þyk ir okkur því m jög varhugavert að tefla fjelaginu í enn m eiri fjárhagslega 
tvísýnu en það er nú i, m eð því að nema þessa heim ild úr lögum.

III. Þá er þriðja aðalbreytingin, sem m eiri hlutinn leggur til, að gerð 
verði á bannlögunum, fólgin i því, að svifta sendiræðismenn erlendra ríkja



þeirri hefroild, sem þeír hafa nú til þess að flytja inn áfeogi til heim- 

ilisþarfa.
V ið  teljum ekki ástæðu til þess að svifta roenn þessa heim ildinni, því 

að ekki er kunnogt, að henni bafi nokkru sinni verið  misbeitt. E r og ekki 
ssemándi að svifta menn þessa því leyfl, sem Alþingi hefir veitt þeim  í lög- 

unum.
Ekki þykir ástæða til að Qölyrða m o aðrar lítilvægar breytingar, sem 

m eiri hlutinn v ill gera. Verður afstöðu okkar til þeirra getið í framsögu.

A lþingi, 12. mars 1925.

Árni Jónsson. Jón Kjartansson,
frsm.


