
Ed. 355. UefndarÁlit

um frumv. til almennra viðskiftalaga.

Frumvarp þetta má heita orði til orðs þj7ðing úr dönskum lögum frá 
6. april 1906. Það var borið fram á alþingi 1909 at þingmanna hálfu og hefir 
nú verið borið frani á ný af stjórninni. Dönsku lögin, er nefnast »Lov om 
Köb«, eru, svo sem sænsk lög um sama efni frá 20. júní 1905 og norsk lög 
trá 24. maí 1907, árangur af áralöngu nefndarstarfi danskra, norskra og sænskra 
lögfræðinga og verzlunarfræðinga enda eru lögin vönduð í alla staði.

Frumvarpið er aðallega lögfesting venjureglna, sem farið hefir verið 
eftir einnig meðal vor. Og með þvi að æskilegt er, að hafa allar þar að lút- 
andi reglur á einum stað, þá leyfum vér oss, að ráða hv. deild til, að sam- 
þykkja frumvarpið, en þó með nokkrum breytingum, og eru það sumpart 
orðabreytingar og sumpart efnisbreytingar. Efnisbreylingarnar eru sérstaklega 
á 39. gr. Þar er ranglega gert ráð fyrir þvi, að »nauðungarsamningar« (Trangs- 
akkord) og greiðslustöðvun (Betalingsstandsning) séu til að vorum lögum, en 
svo er ekki. í athugas. um 38. gr. er einnig ranglega sagt, að hér á landi 
gildi eigi um dráttarvexti nein ákvæði, er likist dönsku lögunum frá 6. april 
1855. Þau lög eru lögleidd hér með breytingum með tilsk. 27. maí 1859. En 
sú villa er ekki bagaleg, svo sem orðalagi frumvarpsgreinarinnar er háttað. 
Þó þykir réttara, að geta þar nýnefndrar tilskipunar. í 40. gr. er gerður mun- 
ur á þarnefndum yfirlýsingarfresti eftír því, hvort um innlend eða millilanda 
viðskifti er að ræða. Það þykir eftir atvikum óþarft, og réttara, að láta lengri 
frestinn gilda um hvorutveggju viðskiftin.

Aðrar breytingar þurfa tæplega skýringar við.

Breytingartillögur vorar eru svo hljóðandi:
1. Við 10. gr. i stað: »framflytjanda« komi: farmflytjanda.
2. — 17. gr. i stað: »ber þá« komi: þá ber.
3. Aftan við greinina bætist: af hendingu.
4. Við 30. gr., 2. mgr. eftir: »brakun« komi: eða.
5. í stað: »þann« komi; tilsvarandi.



6. í stað: »er« komi: og
7. Við 38. gr., i stað: »eldri venju eða lagaákvæði« komi: •

ákvæði 2. gr. í tilsk. 27. mai 1859.
8. Við 39. gr. 1. mgr., orðin: »eða tilraun er hafin um nauðungarsamning 

fyrir hann« falli burt.
9 Við 39. gr., 2. mgr., orðin: »eða hann hefir hætt greiðslum, enda sé hann 

kaupmaður«, falli burt.
10. Við 40. gr.: orðin: »þriggja vikna eða« og orðin: »ef um innlend við- 

skifti er að tefla«, falli burt.
11. Við 44. gr. Orðið: »skal« eftir: »úr því«, falli burt,
12. Við 51. gr.: Orðið: »tilraunar« falli framan af: »tilraunar-sýnishorn«.

Alþingi 27. marz 1911.
J. Havsteen, Lárus H. Bjarnason, Gunnar Ólafsson. 
formaður. skrifari og framsögum.

Jósef Björnsson. Ágúst Flygenring.


