
sþ. 304. Nefndarálit
um till. til þál. um endurskoðun gildandi laga um hlutafélög og laga um verzlunar-
skrár, firmu og prókúruumboð.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur sent tillöguna til hæstaréttar til umsagnar og borizt svarbréf,
dags. 10. des. 1947, sem birt er hér sem fylgiskjal. Leggur nefndin til i samræmi
við álit hæstaréttar, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 4. febr. 1948.

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Jón Sigurðsson,
funda skr.

Ásg. Ásgeirsson,
frsm.

Sigurður Bjarnason.Ingólfur Jónsson. Sigfús Sigurhjartarson.

Fylgiskjal.

HÆSTIRÉTTUR
Reykjavík, 10. des. 1947.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi 21. f. m. beiðzt umsagnar
dómara hæstaréttar um tillögu Gylfa Þ. Gíslasonar alþingismanns til þingsálykt-
unar, varðandi endurskoðun laga nr. 77/1921, um hlutafélög, og laga nr. 42/1903,
um verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð.

Er lög nr. 77/1921 voru sett, stóðust þau fyllilega samanburð við lög nálægra
landa um sama efni. En síðan hefur reynsla manna í öðrum löndum svo og rann-
sóknir fræðimanna leitt til þess, að miklu fullkomnari lög hafa verið sett um
hlutafélög, og í sumum löndum hefur löggjöfinni á þessu sviði verið breytt oftar
en einu sinni umrætt tímabil. Einkum hefur verið unnið að því að setja ýtarlegar
reglur til tryggingar almenningi og þjóðfélaginu gegn misferli í sambandi við
stofnun og rekstur hlutafélaga. En reynslan víða um lönd hefur sýnt, að mikil
brögð eru að því, að reynt sé að misnota þetta félagaform og smjúga fram hjá
ákvæðum þeim, sem sett eru til verndar almenningi í þessu sambandi. Löggjafinn
í öðrum löndum hefur því talið sig þurfa að vera á stöðugum verði og breyta lög-
unum, jafnóðum og efni hefur verið til. Svo ætti og að vera hér. Íslenzku lögin
eru nú orðin langt á eftir tímanum, og í þau vantar veigamiklar reglur, sem nauð-
synlegar teljast með öðrum þjóðum. Þykir víst, að á síðustu árum hafi af þessu
leitt margvíslega óreiðu og undanbrögð frá réttum viðskiptaháttum. Ber því brýna
nauðsyn til, að sett verði ný og miklu ýtarlegri hlutafélagalög en þau, sem nú
gilda hér á landi.

Hins vegar verður að telja vafasamt, að rétt sé að breyta firmalögunum í höf-
uðatriðum að svo stöddu. Ný löggjöf um hlutafélög kann þó að gera vissar breyt-
ingar á þeim nauðsynlegar. Enn fremur má benda á, að hagkvæmt mundi að hafa
fyrir allt landið sameiginlega verzlunar- og firmaskrá. Sú skrá þyrfti að vera í
umsjá sérfróðs lögfræðings, er jafnframt hefði eftirlit með verzlunarfélögum og
framkvæmd kaupsýslulöggjafar landsins.

Jónatan Hallvarðsson,
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