
Nd. 48. Frum varp

til laga rnn breyting á lögam nr. 14, 20. okt. 1905, nm  fyrning skalda  og ann- 
ara  kröfnrjettinda.

Flutningsm .: Halldór Stefánsson.

1. gr.
Fyrsta  málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Skuld eða ö n nur krafa, sem ekki hefir verið krafin með lögsókn innan

þeirra t ím atakm arka , er ákveðið er i lögum þessum, fellur ú r  gildi fyrir fyrningu.

2. gr.
Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo:

1. Kröfur út af:
a. leigu á fasteign eða lausafje,
b. veru, viðurgerningi eða aðhlynningu,
c. fiutningi á m önnnm  eða m unum ,
d. vinnu og hverskonar starfa, sem i tje er látinn; þó fyrnist ekki krafa

hjús um kanpgjald  á m eðan það er samfelt áfram í söm u sveit.

3. gr.
Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr.:
Á einu ári fyrnast:
Kröfur út af sölu eða afhending á vörum  eða lausafje, sem ekki er afhent 

sem fylgifje með fasteign.

4. gr.
F jórða grein laganna verður 5. grein og 5. grein laganna verður 6. grein.

5. gr.
Sjötta grein laganna fellur niður.

' 6. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig um kröfur þær, er þegar eru stofnaðar. 

Þó fellur engin krafa ú r  gildi sam kvæ m t lögum þessum fyr en við árslok 1931.

G r e i n a r g e r ð .

Samhljóða frv. var flutt á siðasta þingi, en náði þá ekki afgreiðslu. 
Breytingar þær, er frv. fer fram á, eru fólgnar í eftirtöldum þrem ur atriðum :

1. Að kröfur ú t  af sölu eða afhendingu á vörum  eða lausafje, sem ekki er af- 
hent sem fylgifje með fasteign, fyrnist á einu ári, i stað þess sem þæ r nú  
fyrnast á 4 árum.



2. Að það hefir ekki áhrif  á fyrningu nefndra skulda, hvort viðskifti haldaj 
áfram á milli skuldunauts  og skuldareiganda.

3. Að viðurkenning á skuld  slítur ekki fyrningu hennar,  nem a skuldin fyrir við- 
urkenninguna falli undir  ön n u r fyrningarákvæði að lögum (t. d. vixill eða 
skuldabrjef). Gildir það jafnt um  allar skuldir.

Breytingar þessar eru hugsaðar til þess að vinna á móti h inum  illræmdu 
verslunarskuldum , með því að gera það varhugaverðara, bæði fyrir lánveitendnr og 
lánþiggjendur, að stofna til slikra skuida, án þess þó að ganga svo nærri rjettar- 
vernd slikra skulda, að lánveitendur hafi ekki nægan tíma til að fá þær viður- 
kendar, innheim ta þær eða slíta fyrningu þeirra með stefnu.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv. í fyrra, og tilj 
um ræ ðna þá og meðferðar málsins. !


