
til laga um verslunaratvinnu.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.
Verslun i lögum þessum tekur bæði til stórsölu (heildsölu), smásölu, 

sveitaverslunar, umboðsverslunar, lausaverslunar og tilboðasöfnunar um vöru- 
sölu og vörukaup.

Undanskilin Iögum þessum eru þó:
1. Lyfjaverslun, að því leyti sem lyfsalar hafa einkasölu á lyfjum.
2. Sala á handavinnu manns sjálfs, konu hans og barna, sem bjá honum 

eru, bjúa hans eða nemenda, sala á búsafurðum eða fiskifangi, sem mað- 
ur hefir aflað sjálfur eða fyrnefnt skuldalið hans, og sala á öðrum slikum 
afla eða framleiðslu, enda hafi aðiii ekki opna sölubúð.

3. Vöruútvegun manna i fjelagi til þarfa sinna, enda sje varan að eins af 
hendi látin samkvæmt beiðni fyrir fram.

Um farandsala, sem ekki eru hjer búsettir, fer samkvæmt gildandi
lögum.

Nú verður ágreiningur um það, hvort leyfi þurfi, og má þá fyrirfram 
krefja dómstóla úrlausnar um hann með málssókn á hendur lögreglustjóra 
með þeim hætti, sem i 9. gr. segir.

2. gr.
Enginn má reka verslun á íslandi eða i islenskri landhelgi, nema hann 

hafi fengið til þess leyfi lögum þessum samkvæmt.

3. gr.
Hver maður, karl eða kona, giftur sem ógiftur, getur fengið leyfi til 

verslunar, enda hafi rjettur til verslunar ekki verið af honum dæmdur, ef hann:
1. Er heimilisfastur á Islandi, þegar leyfi er veitt og hefir verið það siðasta 

árið.
2. Er fjárráður.
3. Hefir forræði á búi sínu. Ekki má veita þeim verslunarleyfi, sem tvisvar 

befir orðið gjaldþrota, nema komist bafi á löglegir samningar um skulda- 
greiðslur milli hans og lánardrottna bans.

4. Hefir ekki verið dæmdur sekur um verk, sem er svívirðilegt að almenn- 
ingsáliti. Ekki má veita manni verslunarleyfi, ef ráðin hefir verið höfðún 
opinbers máls á hendur bonum fyrir verk, sem er svivirðilegt að almenn- 
ingsáliti, fyr en bann hefir verið sýknaður með dómi.

5. Sannar, að hann hafi þá þekkingu á bókhaldi og vörum, sem telja má

8. F rum varp  .



nauðsynlega til þess að reka Verslun. Ráðherra setur nánari fyrirmæli um 
það, er hjer að lýtur.

Fyrirmæli þessa töluliðs taka ekki til þeirra, sem ætla að versla
einungis með innlenda mjólk, rjóma eða egg, brauð eða kökur.

6. Fullnægir að öðru leyti þeim skilyrðum, sem eru setl eða sett kunna að
verða i lögum, til þess að mega reka verslun.

4. gr.
Verslunarleyfi má ekki veita skipstjórum, hafnsögumönnum, embættis- 

mönnum nje sýslunar, nje maka þeirra, ef bjón búa saman, nema ráðherra 
hafi úrskurðað, að verslunarreksturinn megi samrýma stöðu þeirra.

5. gr.
Nú vill fjelag eða stofnun reka hjer verslun, og skal þá svo með fara, 

sem nú skal sagt verða:
1. E f fjelag er, þar sem nokkrir íjelagar eða allir bera fulla ábyrgð á skuld-

um fjelags, þá skulu þeir, sem þá ábyrgð bera, allir fullnægja skilyrðum
1.—4. og 6. tölul. 3. gr. Meðal þeirra, er heimilt er að rita firmað, skal 
vera að minsta kosti einn stjórnandi eða fulltrúi, er fullnægir öllum skil- 
yrðum 3. gr.

2. E f fjelag er, þar sem enginn Qelaga ber ábyrgð á skuldum fjelags, eða 
stofnun, þá skal aðili eiga heimili og varnarþing á Islandi, framkvæmd- 
arstjórar og að minsta kosti einn fulltrúi eða stjórnandi fullnægja öllum 
skilyrðum 3. gr., og hinir fulltrúarnir eða stjórnendurnir fullnægja skil- 
yrðum 1.—4. og 6. tölul. 3. gr. Meðal þeirra, sem heimilt er að rita firm- 
að, skal vera að minsta kosti einn fulltrúi eða stjórnandi, er fullnægi öll- 
um skilyrðum 3. gr. Ef hlutafjelag er, þá skal hlutafje enn fremur vera 
að meira en helmingi eign manna búsettra bjer á landi, enda sje ekkert 
i samþyktum fjelags, er brjóti bág við íslensk lög. Ráðherra er þó heimilt 
að veita undanþágu frá skilyrðinu um hlutafjeð, ef sjerstaklega stendur á.

3. Fyrirmæli 2. mgr. taka einnig, að þvi leyti sem við á, til Qelaga þar sem 
fjárstofn er breytilegur eða tala fjelagsmanna, enda þótt fjelagsmenn beri 
fulla ábyrgð á skuldum Qelagsins.

6. gr.
Verslunarleyfi er bundið við nafn. Pó er ekkju heimilt að halda á- 

fram verslun látins manns sins án nýs leyfis, nema sveitaverslun sje, enda 
þótt hún fullnægi ekki skilyrðum 2. málsl. 4. tölul. og 5. tölul. 3. gr., en hafa 
skal hún þá forstöðumann, er öllum þeim kostum sje búinn, er i 3. gr. segir.

Bú aðilja, er verslunarleyfi hafði, getur selt vörubirgðir hans og gert 
aðrar þær ráðstafanir, er heppilegar þykja til þess, eftir sama verslunarleyfi.

Erfingi, sem .eldri er en 16 ára, má og reka verslun samkvæmt versl- 
unarleyfi arfieifanda, enda þótt hann lullnægi eigi skilyrðunum i 2. málsl. 4. 
tölul. og 5. tölul. 3. gr., en hafa skal hann forstöðumann fyrir versluninni, er 
fullnægi öllum skilyrðum 3. gr.



7. gr.
Leyfisbafi fyrirgerir leyfi sinu, ef bann missir einbver þeirra skilyrða,

er i 1.—3., 1. málsl. 4., og 6. tölul. 3. gr. segir, sbr. þó 2 .-4 . málsgr. 6. gr.,
eða ef rjettur til verslunar er af honum dæmdur.

Nú missir stjórnandi, fulltrúi eða framkvæmdastjóri fjelags eða stofn- 
unar þeirra kosta, sem i 5. gr. segir, Qelag eða stofnun missir islensks heim- 
ilisfangs eða helmingur hlutafjár eða meira verður eign manna búsettra er- 
lendis, og skal aðili þá bafa komið málinu í löglegt horf innan 3 mánaða frá 
þvi er breytingin varð. Hafi ella fyrirgert leyfi sínu. Ráðherra getur þó lengt 
frestinn um 3 mánuði, af sjerstaklega stendur á.

8. gr.
Lögreglustjóri i kaupstað, löggiltu kauptúni eða sveit, þar sem aðili

ætlar að versla, lætur leyfisbrjef af hendi, sbr. þó 10. gr.
Halda skal lögreglustjóri skrá yfir öll afhent leyfi. Skal þar greina: 

Nafn leyfishafa, hverskonar verslun leyfið hljóðar um, hvar versla megi sam- 
kvæmt því, hvenær leyfi var afhent, hvenær það gekk úr gildi og það annað, 
er ráðherra kann að ákveða.

Eftirrit af þvi, er ár hvert hefir verið ritað i skrána, skal senda at- 
vinnumálaráðuneytinu um áramót hver, og heldur það skrá yfir alla þá, er 
verslunarleyfi hafa á landinu.

9. gr.
Nú synjar lögreglustjóri um verslunarleyfi eða ágreiningur verður um 

það, hvort aðili hafi mist verslunarheimild sína, og er honum þá rjett að bera 
úrskurð lögreglustjóra undir ráðherra innan 6 mánaða frá dagsetningu úr- 
skurðar. En alt að einu er aðilja rjett að leita úrlausnar dómsvaldsins, og 
stefnir hann þá lögreglustjóra fyrir gestarjett á varnarþingi hans áður sex mán- 
uðir sje liðnir frá dagsetning úrskurðar lögreglustjóra, ef málið hefir ekki verið 
borið undir ráðherra, en ella sex mánuðum frá dagsetningu úrskurðar hans. 
Skyldur er aðili að hlýða úrskurði lögreglustjóra eða ráðherra, þar til honum 
er hrundið með dómi.

10. gr.
Greina skal i verslunarleyfi, hverskonar verslun (stórsala, smásala, 

sveitaverslun o. s. frv.) leyfð er. Leyfi til verslunar einnar tegundar felur ekki 
i sjer heimild til að reka annarskonur verslun, þó má sá, er leyfi hefir fengið 
til stórsölu, einnig reka umboðsverslun og tilboðasöfnun.

Verslunarleyfi veitir einungis heimild til verslunar í ákveðnum kaup- 
stað eða löggiltum verslunarstað. eða i ákveðinni sveit, sbr. þó síðustu máls- 
gr. þessarar greinar og 11. gr.

Veita má sama aðilja leyfi til verslunar á fleirum stöðum en einum í 
senn, svo og leyfi til fleiri tegunda verslunar i senn. Stórsalar, umboðssalar og 
tilboðasafnarar geta þó ekki fengið leyfi til annarskonar verslunar í sama



kaupstað eða kauptúni eða í sömu sveit en einhverrar eða allra þriggja þess- 
ara verslunartegunda, nje heldur geta þeir, sem hafa leyfi til annarskonar 
verslunar fengið heimild til nokkurrar áðurnefndra þriggja verslunartegunda í 
sama kaupstað eða kauptúni eða í sömu sveit.

Rjett er þeim, er hafa leyfi til stórsölu, umboðssölu eða tilboðasöfn- 
unar, að safna tilboðum í vörur sínar hvar á landinu sem er og í is- 
lenskri landhelgi.

11. gr.
Leyfi til sveitaverslunar má ekki af hendi láta, nema sýslunefnd telji

heppilegt, að verslun sje í þeirri sveit, enda telji hún umsækjanda hæfan til
að reka þá verslun.

12. gr.
Leyfi til lausaverslunar veitir lögreglustjóri þar sem leyfisbeiðandi er 

heimilisfastur eða þar sem hann hyggst að byrja verslun sína.
Leyfið veitir heimild til að versla hvar við land sem er, ef það hljóð-

ar um verslun á skipi, og til að versla hvar á landi sem er, ef það hljóðar
um verslun á landi, og jafnan veitir leyfið heimild til verslunar til næsta ný- 
árs eftir dagsetningu þess. Taka skal fram í leyfi, hvort það heimilar verslun 
á landi eða á skipi. Takmarka má og þær vörur, sem heimilt sje að selja.

13. gr.
Gjalda skal í rikissjóð fyrir:
Leyfi til heildsölu og umboðsverslunar ................... kr. 1000,00
Leyfi til lausaverslunar .............................................. — 250,00
Leyfi til annarar verslunar ........................................ — 200,00
Ráðherra er heimilt að færa niður eða gefa alveg eftir gjald fyrir:
Smásöluleyfi,
Sveilaverslunarleyfi og
Lausaverslunarleyfi, ef sjerstaklega stendur á, svo sem ef sönnuð er 

fátækt aðilja og nauðsyn hans til þess að koma verslun á fót sjer og sinum 
til framfæris, að nauðsyn sje á verslun á staðnum o. s. frv,

14. gr.
Það varðar sektum til rikissjóðs frá 100 — 5000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við að öðrum lögum, ef maður:
1. Rekur án þess að hafa fengið leyfi eða eftir að hann hefir mist

það, verslun, er leyfis þarf til eftir lögum þessum.
2. Byrjar verslun án þess að fullnægja settum skilyrðum eða hann 

fullnægir ekki skilyrðnm fyrir að halda byrjaðri verslun áfram, sem þó er 
ekki niður lögð, enda hafi ekki almennur ómöguleiki tálmað.

Auk sekla skal dæma sökunaut til þess að greiða í ríkissjóð gjald það
fyrir leyfi, er honum bar að greiða, en hann hefir ekki goldið.

Mál út af brotum gegn fyrirmælum greinar þessarar sæta meðferð al- 
mennra lögreglumála.



15. gr.
óskert skal atvinnuheimild þegna annara rikja hjer á landi, að þvi 

leyti sem þeir kunna að eiga rýmri atvinnurjett hjer samkvœmt samingum en 
lög þessi heimila.

16. gr.
Skylt er hverjum þeim, sem rekur einhverja þá atvinnu, er í lðgum 

þessum greinir, að veita lögreglustjóra og ráðherra allar upplýsingar um þau 
atriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheimild eða fullnægju settra skil- 
yrða, svo og að veita aðgang að bókum atvinnunnar i sama skyni. En skylt 
er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, er rannsóknármaður komst að um 
hagi aðilja fyrir rannsókn sina eða upplýsingar hans.

17. gr.
Lög þessi ððlast gildi 1. júli 1925.
Þeir, er fengið hafa verslunarleyfí fyrir þann tima, halda því. Þó er

þeim óheimilt að reka verslun fleiri tegunda en samskonar leýfí hefði veitt
þeim, ef þeir hefðu fengið það eftir 1. júlí 1925.

Með lögum þessum eru úr gildi numin:
Op. br. 29. okt. 1824.
Op. br. 7. apr. 1841.
Lög nr. 28 7. nóv. 1879.
Lög nr. 28 2. des. 1887.
Lög nr. 78 22. nóv. 1907 6. gr. og öll önnur fyrirmæli í lögum, sem 

fara i bága við ákvæði laga þessara.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g ð f r u m v a r p  þ e t t a .

Fyrir Alþingi 1922 lagði stjórnin frumvarp til atvinnulaga, bæði um 
verslun og margskonar aðra atvinnu. Frumvarp þetta hlaut ekki samþykki 
þingsins að því sinni. Verslunarráðið eða trúnaðarmaður þess hefír athugað 
kafla stjfrv. 1922 um verslun. Hefír sá kafli verið tekið tekinn út úr frumvarpi 
stjórnarinnar, með þvi að það þykir rjett áð reyna að koma þeim hluta þess 
fram sem fyrst, hvernig sem um önnur atriði þess fer. Frumvarp það, er hjer 
liggur fyrir, er gert upp úr kafla stjfrv. 1922 um verslun, og einnig eru til- 
lögur verslunarráðsins teknar til greina, að þvi leyti sem heppilegt og fært 
þótti. Má yfírleitt visa til athugasemdanna við stj.frv. 1922. (Alþt. 1922 A. bls. 
115-120 og 123-125).

Um 1. og 2. gr.
. Eru samhljóða 1. og 2. gr. frv. 1922.



Um 3. gr.
Eins og frv. 1922, að öðru en þvi, að ekki má veita þeim manni, sem

opinbert mál hefir verið höfðað á hendur, verslunarleyfi (4. tölul.), og að
þekkingar er krafist á bókhaldi og vörum m. fl. (5. tölul.). Ennfremur skal 
maður bafa átt eitt ár heima hjer á landi og að hann má ekki hafa orðið 
tvisvar gjaldþrota (3. tölul.), til þess að geta fengið leyfið (1. tölul.). Stafa 
breytingarnar frá verslunarráðinu. Það mun alment mega telja það skilyrði 
fyrir þessum atvinnurekstri, að þeir sem við hann fást, hafi sæmilega þekk- 
ingu á bókhaldi, og þvi er ekki ófyrirsynju, að þess skilyrðis sje krafist. Sá, 
er fengið hefir uppreist æru eða heldur skilyrði eftir 1. 39 1907, á auðvitað 
rjett á að fá verslunarleyfi.

Um 4. gr.
Verslunarráðið bafði hugsað sér, að skipstjórar o. fl. mætti alls ekki

fá verslunarleyfi. Það þykir of hörð regla og óþörf, þvi að oft getur verslun-
arrekstur slikra manna alls ekki komið í bág við skyldustörf þeirra, Verður 
að skera úr þessu hverju sinni eftir málavöxtum.

‘ Um 5. gr.
Er sem 4. gr. frv. 1922, nema að skilyrði um þekkingu (5. tölul. 3. 

gr.) er ekki látið ná til allra stjórnenda eða fulltrúa. Hinsvegar skal fram- 
kvæmdastjóri og að minsta kosti einn þeirra, sem firmað rita, vera þeim 
kostum búinn. 3. tölul. er að mestu samkvæmur tillögum verslunarráðsins.

Um 6. gr.
2 .-4 . málsgr. er tekin úr tillögum verslunarráðsins að mestu leyti 

óbreytt að efni til.

Um 7. gr.
Það verður aðalreglan, að aðili missir verslunarheimild sina, ef hann 

glatar skilyrðum til þess að öðlast verslunarleyfi. Undantekning er gerð um 
það, ef opinbert mál er höfðað á hendur honum fyrir verk, sem svivirðilegt 
er að almenningsáliti.

Um 8. gr.
1. og 2. mgr. er samkvæm 6. gr. frv. 1922. 3. mgr. er tekin eftir til- 

lögum verslunarráðsins. Allsherjarskrá yfir verslunarrekendur mun heppileg 
og til þæginda. En kostnaður af henni alls ekki teljandi.

Um 9. gr.
Er samhljóða 7. gr. frv. 1922 að öllu verulegu.

Um 10. gr.
Er að'efni til sem 9. gr. frv. 1922, nema heildsölum er leyfð smásala



i öðrum kaupstöðum o. s. frv. en þar sem þeir reka heildsölu, og þeir þurfa 
ekki sjerstakt leyfi til að safna tilboðum í vöru sína utan staðarins, þar sem 
þeir hafa heimild til að reka heildsölu.

Um 11. og 12. gr.
Svara til 10. og 11. gr. frv. 1922.

Um 13.—16. gr.
Vísast til 26. og 27. gr. frv. 1922. Gjald fyrir smásöluleyfi er þó haft 

50 kr. lægra hjer. Sektafyrirmælin eru eins og i 28. gr., og ákvæði um máls- 
meðferð o. fl. sem í 29. gr. sama frv. 16. og 17. gr. svara til 31. og 32. gr. 
frv. 1922.

Um 17. gr.
Það þykir ekki lengur ástæða til að halda í gildi op. br. 7. apr. 1844, 

er bannar kaupmönnum að hafa útsölu á fleirura stað en einum í sama kaup- 
stað eða kauptúni. Munu ákvæði þessa brjefs litt vera haldin og ekki unt að 
sjá, að þörf sje á þeim.


