
78. Frumvarp

til Iaga um hreyting á áfengislögum, nr. 64, 7. maí 1928.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
a. Síðari málsliður 3. gr. laganna orðist svo:

Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa né skemmtiferða- 
skipa, enda flytji þau ekki farþega hingað aðra en þá, sem búa í skipinu, 
meðan það stendur hér við land, og fara með þvi aftur, og ekki aðra 
farþega héðan. En ekki mega skemmtiferðaskip veita gestum úr landi 
áfengi á höfnum inni eða í landhelgi.

b. Fjórði málsliður færist aftur fyrir alla greinina og verði 5. málsliður 
hennar.

2. gr.
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 200 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lðgum þessum.

3. gr.
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo:
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld o. s. frv.

4. gr.
Aftan við 14. gr. Iaganna bætist þriðji málsliður, svo bljóðandi:
Hver, sem aflar sér áfengis undir því yflrskini, að hann þurfí á þvi 

að halda i lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

5. gr.
a. Fyrsti málsliður 21. gr. laganna orðist svo:

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengi sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfí sínu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar þvi, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautna, heldur aðeins tii 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Siðasti málsliður 21. gr. falli burt.

6. gr.
Seinustu orðin i 2. málslið 24. gr. laganna, »nema leyfí lögreglustjóra 

komi tilc falli burt.



7. gr.
Fyrir orðin i 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á

hvern lítrá þess áfengis, er innflutt er« komi: Auk þess greiðist i sekt 40 kr.
á hvern lítra þess áfengis, er innflutt er.

8. gr.
Fyrri málsliður 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málslið 11. gr., eða gegn þeim reglum, er settar eru

eða settar verða samkvæmt öðrum málslið sömu greinar, eða gegn þeim 
öðrum ákvæðum þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af 
hendi áfengi til annara manna, varðá sektum, frá 500 til 5000 krónum. Sé 
brotið ítrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.

9. gr.
Siðasti málsliður 38. gr. laganna falli burt.

10. gr.
Fjórði málsliður 45. gr. laganna orðist svo:
Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 

vinanna, varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má i reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild í brotum á reglugerðarákvæðunum.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er samið að tilhlutun framkvæmdanefndar Stórstúku ís- 
lands og flutt eftir tilmælum hennar.

Fylgdu frv. svo hljóðandi athugasemdir:
Breytingartillögur, sem hér eru fram bornar, eru 12 að tölu. Fjórar (3.,

6., 10. og 12.) miðá til þess að leggja nægilega traustan grundvöll undir nauð- 
synlegar reglugerðir. Enda er það aðaltilgangurinn með þvi að flytja áfengislögin 
einu sinni enn inn í þingið, að fá þær samþykktar. Við þessar 4 tillögur er svo 
bætt 4., 5., 8. og 9. tillögu, sem allar verða að teljast ýmist nauðsynlegar eða til 
mikilla bóta. Hinar (1., 2., 7. og 11.) eru soiærri.

Skal svo farið nokkrum orðum um hverja einstaka tillögu.
1. Reynsla Reykjavikur, einkum siðastliðið sumar, er sú, að drykkjnskapar- 

óregla stafar frá útlendum skhmmtiferðaskipum, er liggja á Reykjavikurhöfn. 
Þvi virðist viðauki við 3. gr. nauðsynlegur.

2. Fyrir þessari tillögu þarf ekki að gera grein.
3. Af þvf að refsiákvæði við 7. grein eru ekki ákveðin, virðist viðaukinn vera 

nauðsynlegur, svo og ómissandi til þess að reglugerðarákvæði um þetta efni 
verði bindandi.



4. Þess eru fleiri dæmi, er ifengisbruggun heflr komizt npp og dómnr fallifl i 
málinu, að brnggunaráhöld hafa verifl seld á uppbofli fyrir litið verð, og 
kaupandi hefir komið áhöldnnnm aftnr til hins dæmda, sem þá hefir getafl 
byrjað bruggnn af nýjn. Þvi er nauðsynlegt að ónýta áhöldin.

5. E f læknir (sbr. 21. grein) lætur án rannsóknar mann fá áfengi eða áfengis- 
seðii, en áfengisbeiðandi notar ekki áfengið til neyzln, virðist vera rangt að 
refsa honnm fyrir að taka við áfenginn. Þar & móti er rétt afl refsa honnm, 
ef hann notar áfengið ranglega. Meðfram sakir þessa er tekin hér upp ný 
gr., sem áflnr hefir staðið í bannlögnnum, og er henni bætt aftan við 14. gr.

6. Samkvæmt þessari tillögu er breytingin eða viðankinn þetta: tefla hann 
brýtur reglnr þær, er settar ern eða settar verfla til tryggingar þvi, að áfeng 
lyf verfli ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til lækningac. Þessi breyting 
er nauðsynleg til þess að reglngerðarákvæði nm þetta efni verði bindandi. 
Annars verða þan dauð og marklaus.

7. Tillagan er eðlileg afleiðing af greinargerð við 5. tillögu.
8. Siðan lögákveðið var að láta það velta á leyfi lögreglustjóra, hvort félag

manna megi hafa vinveitingar i félagsskap eða hvort áfengisnautn megi fara 
fram i félagsherbergjum, hefir almenningur lýst óánægju yfir, er slikt leyfi 
var veitt. Afstaða lögreglustjóra til þessa máls hefir verið og er mjög mis- 
munandi. Einn lögreglustjóri hefir hvorki viljað veita leyfið né talið sér skylt 
að gera það. Annar hefir talið sér skylt að veita leyfið, sakir orðalagsins i 
lögnnum, en þó óskað eftir, að ákvæðið væri felit burtu. Þriflji hefir verið
fús til að veita leyfifl og veitt það, er nm það hefir verið sótt. Afstaða lög-
reglnstjóranna fer eftir þvf, hvafla angum þeir lita á bindindi og bann.
Gamall vinnautnarmaður í lögreglnstjórasæti er hættulegnr, meðan þetta leyfi
er í hans höndum. Hann hefir samúfl með vinnautnarmönnunum. Því er 
réttast afl taka leyfisréttinn af öllum lögreglustjórum.

9. Eins og ákvæðið er nú i lögunum, greifla þeir einir 40 kr. fyrir litra þess 
áfengis, er inn er flutt, sem hafa fé til. Félausir menn borga ekki og sleppa. 
Koniist breytingin á, verða félausir menn að sitja inni, til að afplána sekt- 
irnar. Þvi er breytingin nauðsynleg og til gagns.

10. Breytingin eða viðbótin, sem hér er nm að ræða, er sú, »að brot gegn regl- 
nm, er settar eru eða settar verða samkvæmt heimild í 11. gr., varfli sekt- 
um«. Annars verðnr' gagnslanst og þýðingarlanst að semja reglngerð og 
byggja hana á 11. gr.

11. Er eðlileg afleiðing af 7. tillögu.
12. Hér er að ræða um samskonar breytingu, sem fram á er farið i 3., 6. og

10. breytingartillögu, þá, að kvefla skýrt á um þafl f lögunnm, að brot á 
reglugerðarákvæðum nm tiltekin efni varfli refsingu. Áfengislögin verða að 
litlu meira en hálfu gagni, meðan það er ekki tekið fram í þeim með ber- 
um og skýrnm orflum, afl brot á reglum, sem .settar eru eða settar verfla 
um það efni, er á hverjum stað um ræflir, varfli refsingu. Að þvi má ganga 
vísu, að flutningsmenn áfengislaganna á Alþingi 1928 hafa ætlazt til þess, 
að refsa mætti fyrir brot á reglngerðum, er lögin á fleiii stöðum taka fram, 
að setja skuli. En þeim hefir láðst að taka það skýrt fram, eða nægilega



skýrt fram, svo afl dómarar geti reist dóm á þvi. Þetta hefir komifl i Ijós 
að snmo leyti í dómam í áfengismálnm nýlega. FlDtnÍDgsmönnnm áfengis- 
laganna 1928 þarf ekki afl ámæla fyrir þetta. En öllnm getnr yfirsézt. Og 
samskonar yfirsjón hefir áðnr orðið þeim þingmönnnm, er endnrskoðnðn 
og settn bannlögin 1922.


