
Nd. 583. Breytingartillögur
við frum varp til laga til varnar óréttmætum verzlunarháttum.

Frá allsherjarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Óheimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á boðstól- 
' um, að setja á hana villandi auðkenni til þess að hafa áhrif á eftirspurn 

hennar eða sölu. Slík villandi auðkenni má hvorki setja á vöruna sjálfa, 
umbúðir hennar eða einkennismiða, né á auglýsingaspjöld, reikninga, 
vöruskrár eða önnur verzlunarskjöl. Villandi teljast:
a) auðkenni, sem gefa rangar upplýsingar eða geta vakið rangar hug- 

myndir um framleiðslustað (eða land) vörunnar, um tegund hennar, 
tilbúning, efni, samsetning, gerð, eiginleika, áhrif eða verðlag. 

h) auðkenni, sem komið geta kaupandanum  til þess að halda það, að all- 
ur sá mismunandi varningur, sem í verzlun er á boðstólum, stafi 
frá sama framleiðslustað (eða landi), eða sé húinn til á sama hátt, þótl 
þessu sé ekki svo varið nema að suniu leyti. 

c) auðkenni, sem segja ósatt um það, að vara hafi lilotið viðurkenningu 
á sýningu, liafi verið reynd af opinberum yfirvöldum eða hlotið með- 
mæli þeirra, eða njóti eða liafi notið einkaleyfisverndar. Falli niður 
einkalevfi eða slikt, má þó halda tákni þess á því af vörunni, sem það 
hefir verið sett á áður en leyfið féll niður.



Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, frá  50 til 4000 krónum. 
Refsinguna má þó þyngja, þannig að hún verði allt að sex m ánaða einfalt 
fangelsi, þegar sökin er mikil, sérstaklega ef um er að ræða ítrekað brot.

Sá, sem sakfelldur er fvrir þessi brot, skal einnig skvldaður til þess 
í dóminum að leiðrétta liin villandi auðkenni á vörunum, ef þær eru enn 
i eigu lians eða umráðiun. Ef 11111 er að ræða vörur, sem fram leiddar eru 
erlendis, skal liinn sakfelldi þó mega flvtja þær úr landi, ef hann kýs það 
heldur.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Sakarauki skal það teljast, ef hin villandi auðkenni, sem 1. gr. fjallar 

um, eða upplýsingar 11111 þau eru breiddar út í blaðatilkynningum (aug- 
lýsingum), með fregnmiðum eða á auglýsingaspjöldum, sem mikið ber á.

o. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Refsiákvæði þau, sem að franian greinir, skulu þó ekki gilda 11111 þau 

auðkenni -  þótt þau gætu vakið ranga hugmynd um framleiðslustað vör- 
uunar —, sem liafa að almenningsáliti cða samkvæmt viðskiptavenjum 
fengið þá merkingu að tákna almennt tegund eða framleiðsluhætti vör- 
unnar eða því 11111 líkt, en ekki framleiðslustaðinn beinlínis. .

Nú er það æskilegt vegna almenningsheilla, að einhver vöruauðkenni 
séu undanþegin ákvæðum þessum, og má þá veita slíka undanþágu með 
konunglegri tilskipun. Brot á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsing- 
um samkvæmt 1. gr.T sbr. 2. gr., laga þessara.

Auðkenni, sem í því er fólgið, að greind er mynt, mál eða vog, telst 
ekki auðkenning á framleiðslustað vörunnar. Þótt notuð sé í vöruauð- 
kenni önnur tunga en tunga þess lands, sem varan er framleidd í eða flutt 
frá, ber ekki að telja það eitt villandi auðkenni, nenia form og efni auð- 
kennisiils sé einnig að öðru levti saknæmt samkvæmt lögum þessum.

Auðkenni, sem eitt út af fyrir sig gæti talizt villandi 11111 framleiðslu- 
stað vöru, skal þó ekki talið svo, ef því fylgir greinileg og rétt viðbót, sem 
segir til iini liinn rétta framleiðslustað.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo: •
Bannað er að selja eða hafa á boðstólum hér á landi vörur, sem 

m erktar eru sjálfar, eða á miða eða umbúðir, eða með tilsvarandi heitum, 
alþjóðamerki lijúkrunar- og niannúðarstarfsemi, eins og nierkjum hins 
svo nefnda „Rauða kross“ eða „Genfar kross“.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektuni, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sæta:

a) sá, sem í heimildarleysi notar slik merki, auðkenni eða nöfn á aug- 
lýsingaspjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum 
verzlunarskjölum.

b) sá, sem notar íslenzka ríkisskjaldarmerkið, eða útlend ríkisskjaldar- 
merki án þess að hafa fengið til þess sérstakt leyfi.

c) sá, sem selur eða hefir á boðstólum vörur, fram leiddar erlendis eða 
erlendar að uppruna, ef á þær eða umbúðir þeirra hefir í heimildar-



leysi verið sett nivnd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarnierki íslenzka 
ríkisins eða mynd af konunginiuu og ættmönnuni hans.

5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Þegar boðnar eru á uppboði vörur, sem sagðar eru stafa að einhverju 

eða öMu leydi frá  nafngreindum niönnum eða úr tilteknum húum, skal 
þess greiailega getið á uppboðinu um þessa muni, ú r  hvaða búi eða frá 
hvaða manni þeir stafi hver um sig. Ef haldið er upphoð á munum eða 
vörum frá  nafngreindum manni eða úr tilteknu búi, skal þess getið greini- 
lega í uppboðsauglýsingunni, ef á uppboðinu á jafnfram t að selja aðra 
niuni.

I liverri upplioðsauglj'singu skal þess getið, livort það, sem selja á, er 
se'lt fjTÍr reikning uppboðsbeiðanda eða annars manns.

6. Við 10.. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: og skal hann þá sæta sektum, 
allt að 6000 kr., og ef miklar sakir eru, aMt að 6 mánaða einföldu fangelsi.

7. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Ef einhver notar sjálfur eða veitir öðrum i heimildarlevsi upplýsing- 

ar um verzlunar- eða rekstrarlevndarmál núverandi eða 'fyrrverandi liús- 
bónda sins eða félaga, eða rýfur af ásettu ráði samningsbundið trúnaðar- 
samband, sem veitt hefir honum vitneskju um þessi levndarmál, þá skal 
hann sæta sektum, aMt að 6000 krónum, eða 6 m ánaða einföldu fangelsi, 
ef sakir eru miklar. Þó skal refsingin falla niður, ef liðin eru meira en 3 
ár frá því að samningum var slitið.

8. Við 15. gr. Fvrir „tildæma'1 í 4. málsgr. komi: dæma.
9. Fvrirsögn frv. orðist þannig:

Frum varp til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.


