
Ed. 330. Nefndarállt

um frumv. til laga um vernd atvinnufyrirtækja gegn órjettmætum, prentuðum  
ummælum.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin leitaði álits lagadeildar háskólans um þetta mál, og er álitið þannig:

HÁSKÓLI ÍSLANDS 
LAGADEILDIN.

REYKJAVÍK, 24. feb rú ar 1928.

Með brjefi til forseta lagadeildar háskólans, dags. 13. þ. m., hefir háttvirt 
allsherjarnefnd efri deildar Alþingis leitað um sagnar lagadeildarinnar um »Frum - 
varp til laga um vernd atvinnufyrirtækja gegn órjeltmætum, prentuðum  ummælumcc. 

í þessu efni hefir deildin látið svo um m ælt:
»Um 1. gr. Deildin litur svo á, að samkvæmt núgildandi lögum njóti 

fjelðg sðmu lögverndar og einstaklingar um atvinnurekstur sinn gegn prentuðum , 
órjettmætum ummælum.

Um 2. gr. Samkvæmt núgildandi lögum á jafnt að bæta ólögmætt og 
saknæmt atvinnutjón fjelaga sem einstaklinga. Atvinnuljón fjelaga sem einstak- 
linga er mjög oft óbeint, þ. e. fólgið i þvi, að hlutaðeigandi verður af viðskiftnm, 
sem hann annars væntanlega hefði notið. FuIIa sðnnun á það, að slíkt tjón hafi 
orðið, er sjaldan hægt að færa. E r þ i  nm 3 leiðir að velja:



1. Dæma bætur ávalt, er um mælunum  er svo háttað, að þau gætu hafa 
valdið tjóni. Af þvi mundi leiða, að bætur yrðu stundum  dæm dar þó ekkert tjón 
hefði orðið.

2. Dæma bætur aðeins fyrir tjón, er sannað væri. Af þvi myndi leiða, að 
oft fengjust ekki bætur fyrir orðið tjón, af þvi að fulla sönnun brestur, og

3. Heimta ekki fulla sönnun á tjónið, en dæma bætur, e flík u re ru  færðar 
á, að tjón hafi orðið.

Siðast nefndu regluna telur deildin vera reglu gildandi ísl. laga, og jafn- 
framt heppilegustu regluna. 2. gr. segir, að bætur skuli m iðast við það tjón, »er 
hann fæiir sönnur á«. »Að færa sönnur á« m undi væntanlega um þessi efni 
verða skilið svo af dómstólunum, að likur nægðu, og greinin þvi engar breyt- 
ingar gera á gildandi lögum«.

þetta er bjer með háttvirtri allsherjarnefnd til vitundar gefið.
Frum varpið endursendist hjer með.

Magnús Jónsson, 
h. a. forseti lagadeildar.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Með þessu tel jeg það fullkomlega upplýst, að frv. gerir enga breytiugu á 
núgildandi löggjöf um þetta efni, og er þess vegoa alveg óþarft að lögleiða það. 
Legg þvf til, að frumv. verði felt.

Alþingi, 28. febr. 1928.

Jón Þorláksson.


