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VI MARCRETIIE  DEN AXDES,  af Cuds  S%dc  Dnnmarks  Dronning, gcrr  vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi vcd Vort samtykke  stadfzstet  f@lgende  lov:

Kapitel 1.
Almindelige  bestemmclser.

5 1. Loven gxlder i privnt crlixrerT-smirk-
somhed og  offentlig virksomllcd,  som l;an
sidestilles hermcd. Dcr ma  i sadan  virksoln-
hcd ikke foretages handlinger, som strider
mod god markedsforingsskik. ,

5 2. Der ma ikke ~I~VCII~CS  urigtigc, vihl-
ledende ellcr  urimeligt msngelfulde angivcl-
scr, som er egnet til at pavirke  cftersporgscl
eller udbud af varer, fast ejendom og nndre
formuegoder samt arbejds- og tjcncsteydcl-
ser.

Stk.  2. Bcstemmelsen i stk.  1 gzldcr ogs6
angivelser, der pa grund af deres form, eller
fordi  de angler uvedkommende forhold,  er
utilbrzrrlige  over for andre erhvervsdrivendo
eller forbrugere.

Stk. 3. Der ma ikke anvendes vildledende
fremgangsmAder  af lignende  betydning for
efterspsrgsel og udbud som angivet i stk. 1
eller fremgangsmader  af tilsvarende betyd-
ning, s&frcmt  de pa grund af dcres szrlige
form, eller fordi  de  inddmger uvedkom-
mende forhold,  er utilborlige over for andre
erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. l-3 finder
ogs&  anvendelse pa foreninger og sammen-
slutninger, der varetager erhvervsdrivendcs
eller forbrugcres  interesser, samt  pa institu-
tioner, der bar  til saxlig opgavc  at fore&c
forbrugerundersogelser af varcr  med  hei~blik
p&  offentliggcrrelse  a f  undersergelsesresulta-
terne.

. Ved tilbuds afgivelse, ved indgaclse  nf
eller efter omstxmdighederne  pa leve-

tid. ~9~3-~4:  3251, 4800; A. 2241.
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ringstidspunktet skal der gives en efter for-
muegodets eller ydelsens  art forsvarlig vej-
ledning,  n&r  denne  er af betydning for be-
domnlclscn  sf godets  eller ydelsens  karakter
cller  egenskaber,  herunder  isax  brugsegen-
skaber,  holdbarhcd,  farlighed og vedligehol-
delsesmulighed.

5 4. Erklccring  om ydelse af garanti eller
lignende  nC  kun  anvendes, safremt erklsrin-
gen giver motltageren en bedre  retsstilling
end den, ban har efter lovgivningen.

5 5. Erhvervsdrivende rn& ikke  benytte
forrctningskendetegn og lignende, der ikke
tilkommer dem,  eller benytte egne kende-
tegn pa en made, der er egnet til at fremkalde
forveksling med andres.

Kapitel 2.
Alarkedsfaringsforbud.

§ 6. Erhvervsdrivende m& ikke  ved salg
af varer eller fast ejendom til forbruger  eller
ved udforelse af arbejds- eller tjenesteydel-
ser for forbruger  yde tilgift, eller hvad der
ma sidestilles hermed,  medmindre tilgiften
er af ganske  ubetydelig vaerdi. Reklamering
med ulovlig tilgift er ligeledes forbudt.

SUc. 2. En ydelse, der er af ganske samme
art som hovedydelsen, anses ikke  som tilgift.

§ 7. Erhvervsdrivende  ma  ikke ved salg
af varer  elier  ved udforelse  af arbejds- og
tjenesteydelser give rabat eller anden ydelse
i form af marker, kuponer eller lignende til
senere indlasning, medmindre  hvert  enkelt
maxke  pS  tydelig m&de er forsynet med ud-
stedernes navn eller 6rma og med angivelse
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rdi i dansk mont.  Rabatmoarke-
udstederen skal indlerse ma?rkerue  her i lan-
det til den p&lydende  vaxdi, n&r maxker  til
t belrab,  hvis stsrrrelse  fastszttes  af handeIs-
inisteren, kraaves indlsst.

. Erhvervsdrivende ma  ikke fordele
evmster  ved lodtrakning, praemieltonkur-

renter eller anden  foranstaltning, hvis ud-
fald helt eller delvis beror pa tilfaldet.

Stk. 2. Udgiveren af et periodisk skrift kan
dog foranstalte 1odtrBkning  til fordeling af
gevinster i forbindelse med lasning af pra+
miekonkurreacer.

Kapitel 3.

Erhvervshemmdigheder  og tekniske
tegninger .

Q 9. Den, der er i tjeneste- eller sam-
arbejdsfsrhold til en virksomhed eller ud-
frarer  et hverv for denne, mb ikke pa util-
blarlig mAde skaffe sig eller forsoge  at sltaffe
sig kendskab til eller r$dighed  over virksom-
hedens erhvervshernmeligheder.

Stk. 2. Er den p&gaeldende  kommet til kend-
skab om - eller har han f&et radighed  over
- v+ksomhedens  erhvervshemmeligh eder
p& retmessig m&de, mA h a n  ikke  ubefojet
viderebringe eller benytte sadanne  hemme-
ligheder. Forbudet vedvarer i 3 $I:  efter
tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets el-
ler hvervets oph0r.

Stk. 3. Den, der i anledning af udforelsen
af arbejde eller i ovrigt i erhvervsojemed er
blevet betroet tekniske tegninger, beskrivel-
ser, opskrifter, modeller eller lignende, ma
ikke ubeferjet  benytte sadant  materiaie eIIer
s&te  andre i stand hertil.

Stk.  4. Erhvervsdrivende ma  ikke benytte
en erhvervshemmelighed, sllfremt kendskab
til eller Gdighed  over den er opnaet  i atrid
med de ovenfor  nawnte  bestemmelser.

Kapitel 4.

cerkning  og emballering.
Handelsministqen kan ef ter  for-

ha med hovedorganisationerne for
dansk erhvervsliv og forbrugerorganisatio-
nerne fastsztte  bestemmelser om, at be-
stemte varer i detailsalg (salg til forbruger)

sselges  eller udbydes til salg i fore-

skrevne enheder i henseende til tal, ma1
eller vtX3gt  eller med en pa varen eller dens
indpakning anbragt angivelse af tal, m&l
eller vegt, samt at bestemte varer i detail-
salg (salg til forbruger) kun ma  saJges  eller
udbydes til salg med angivelse af, om varen
er dansk eller udenlandsk, eller af dens frem-
bringelses- eller oprindelsessted. Handelsmi-
nistercn kan ntermere  fasts=tte,  pa hviikcn
made  de p&gAdende  angivelser skal anbrin-
ges, samt hvad  der i hvert enkelt tilf4de
skal forstas  ved varens frembringelscs- eller
oprindelsessted.

Stk.  2. Handelsministeren kan efter for-
handling med hovedorganisationerne for
dansk erhvervsliv og forbrugerorganisatio-
nerne  fastsatte  bestemmelser om:
1) at bestemte  varebetegnelser eller sym-

boler er forbeholdt eller skal benyttes
for varer, der opfylder visse naxmere  an-
givne betingelser, og

2) at bestemte varer kun mb saelges  eller
udhydes til salg,  safremt  varerne eller
deres indpakning pa nwmere af mini-
steren foreskreven m&de er forsynet med
oplysning om varernes indhold og sam-
mensstning, holdbarhed,  behandlings-
made og egenskaber i ervrigt.

5 11. Varer af udenlandsk  oprindelse ma
ikke saAges  eller udbydes til salg med en pa
varen eller dens indpakning anbragt gen-
givelse af eller betegnelse for det danske flag
eller andre nationale kendetegn  eller mindes-
maxker.  Det samme  gzlder varer af uden-
landsk oprindelse, pa hvilke eller  pa hvis
indpakning der uhjemlet er anbragt portraet
af medlemmer af den kongelige familie.

(5  12. Handelsministeren kan efter for-
handling med hovedorganisationerne for er-
hvervslivet og forbrugerorganisstioncrnc
fastsatte begraxsninger i adgangen til kob
og salg samt til benyttelse af slidanne  em-
ballagegenstande eller dele heraf, der pa
naxmere  foreskrevet made  enten  er msarket
med nogen her i landet hjemmehorende
virksomheds navn eller forretningskende-
tegn eller er market  som bestemt alene til
emballage for varer af en bestemt art. Han-
delsministeren kan pa tilsvarende m&de  for-
byde, at sddanne  genstande forss3tligt  til-
intetgores eller beskadiges.
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Kapitel 5.

0~  sagemes im?bringelse  /or so- oy  ht~dds-
retten  og om forbruge~onzbuds?na?zdc,n.
13. Borgerlige sager, for hvis  udfald

anvendelsen af denne lov er af vaxentlig
betydning, anlasgges  ved so- og handels-
retten i Kobenhavn, medmindre parterne
vedtager andet.

Stk. 8. Offentlige straffesager om over-
tredelse af denne lov behandles ved so- og
handelsretten i Kobenhavn, safremt  mm-
mere kendskab t i l  marltedsfnringsforhold
skcxmes at were  af vaxentlig betydning for
sagens  afgnrelse. I evrigt gcelder reglerne i
retsplejelovens kap. 63.

Q  14. Retten kan ved dom forbyde hand-
linger, der er i strid med denne lov.

9 15. Forbrugerombudsmanden f&er  til-
syn med,  at der ikke sker overtwdelse af
god markedsforingsskik  eller af lovens wrige
bestemmeiser eller af bestemmelser fastsat
af bandelsministcren i medfor af loven.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden skal pa
eget initiativ eller pa grundlag af klager
eller henvendelser fra andre ved forbandling
stage  at pbvirke de erhvervsdrivende til at
virke i overensstemmelse med loven og de
af handelsministeren i medfor  af loven fast-
eatte  bestemmelser.

5 16. Borgerlige sager om forbud  mod
handlinger, der er i strid med kapitel 1, kan
anlaegges  af forbrugerombudsmanden.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan, n&r
der er ojensynlig fare for, at formalet med et
forbud  som nawnt i stk. 1 vi1 forspildes, hvis
rettens afgorelse  skal  afventes,  nedhegge
forelabigt forbud.  Sag til stadfaestelse  af for-
budet skal  anhegges  senest naxte  hverdag.
Reglerne i retsplejelovens $5 648, stk. 1, 1.
pkt., og stk. 2, 649, 650 og 651 finder tilsva-
rende anvendelse, og reglerne i $$ 628, stk. 1,
629, 633, stk. 2, 634, stk. 2 og 4, 636, stk. 1,
639 og 640, stk. 1, finder anvendelse med de
forwdne lempelser.

Stk. 3. Safremt  sag til stadfmstelse  af et
forbud  efter stk. 2 ikke kan afgores  ved dom
senest 5 bverdage efter sagens  anlaeg, kan
retten under sagens  forberedelse inden  ud-
lsbet af den naevnte  frist ved kendelse be-
stemme,  at forbudet fortsat skal st&  ved E

magt. Retten  giver, forinden sAdan afgarelse
trceffes, sb vidt muligt parterne adgang  til at
udtale sig. Stadfcestes  forbudet ikke inden
fristens udlob,  er det bortfaldet.

Stk,  4 .  Retten *kan e f t e r  forbrugerom-
budsmandens p&stand  ved dommen cller
senere :

1)  give sadanne  piiheg,  som anses nodven-
dige for at sikre, at et forbud  overholdes,
Og

2) bestemrne, a t  af ta ler ,  som fremtidig
indgas  i strid med et nedlagt forbud,  er
ugyldige,  medmindre den, over for bvem
forbudet er nedlagt, i det enkelte til-
f&de  godtgor,  at den handling, der for-
bydes, har vsxet af uvssentlig betydning
for den anden  part.

5 17. Forbrugerombudsmanden kan kra+
ve meddclt alle sadanne  oplysninger, som
skonnes  nodvendige for hans virksomhed,
herunder  til afgorelse af, om et forhold  falder
ind under lovens bestemmelser.

$j 18. Forbrugerombudsmanden skal op-
fylde de almindelige betingelser for at blive
udnawnt til dommer.

Stk. 2. Forbrugerombudsmandens afger-
relser efter denne lov kan ikke indbringes
for anden  administrativ myndighed.

Stk. 3. Handelsministeren fastazotter  nax-
mere regler om forbrugerombudsmandens
virksomhed.

Kapitel 6.
Straf og p&ale.

9 19. Tilsideszettelse  af et af retten ned-
lagt forbud  eller givet p&lag straffes med
bode  eller h@fte.

Stk. 2. Den, som undlader at meddele op-
.ysninger,  der afkrawes  ham efter $  17, eller
gorn i forhold,  der omfattes af loven, med-
leler forbrugerombudsmanden urigtige eller
qildledende  oplysninger, straffes med bode,
nedmindre holjere straf er forskyldt efter
tnden lovgivning.

Stk. 3. Overtroedelse  af bestemmelserne  i
i 2, $5 6-8 og 5 11 og forwtlig overtrredelse
tf $  6 straffes med bode, medmindre hsjere
rtraf er forskyldt efter anden  lovgivning.
1vertrcedelser  af $ 2, stk. 2 og 3, der best&r i
ikadelig  o m t a l e  a f  e n  anden  erbvervs-
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vende  eller af forhold,  der sarligt angar
ham, er undergivet privat p&tale.

Stk. 4.  I forskrifter, der udstedes  i hen-
hold til $  10 og $ 12, kan der fastszettes  straf
af brade  for overtrac?delsa  af bestemmelser i
forskrifterne.

Stk. 5. Overtraedelse  af 3  9 straffes med
bode, hzefte  eller fGengse1 indtil 2 &r.  P&tale
finder kun sted efter  den forurettedes be-
gaering.  Sagerne behandles horn politisager.
Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 68,
69, 71  og 72 finder anvendelse i samme  om-
fang som i statsadvokatsager.

Stk. 6’. Er overtraedclsen  beg&et af et aktic-
selskab,  andelsselskab, anpartssclskab  eller
lignende, kan der pblagges  selskabct  som
a&dan  t b0deansvar.

Eapitel 7.

Ikrafttrcedelse  m.v.
§ 20. Loven trader  i kraft den 1. maj

1975, dog 5 18, stk. 1 og 3, den 1. april 1975.

$j 21. Lov nr. 98 af 29. marts 1924 om
uretmwsig konkurrence  og varebetegnelso,
jfr. lovbekendtgerelse  nr. 145 af 1. maj 1959,
ophwes  den 1. maj 1975.

$j 22. Lov nr. 165 af 13. aprill938 om til-
keg til lov om uretmassig konkurrence og
varebetegnelse ophawes  den 1. maj 1975.

Stk. 2. De bestemmelser,  der er fastsat i
medfor  af loven, forbliver i kraft, indtil de
afloses  af bestemmclser, fastsat i henhold til
denne  lov. Overtrsedelse  af bestemmelserne
straffes med bode. $  19, stk. 6, finder tilsva-
rende anvendelse.

§ 23. Loven gEeIder  ikke for Ftsrserne-og
Grsnland, men kan vcd  kgl. anordning saet-
tes i kraft for disse landsdele  med de afvigel-
ser, som de wrlige faxaske  og gwnlandske
forhold  tilsiger.

Givet pet Amalienborg,  den 14. juni 1974.

Under Vor Kongelige Hhd og Segl.

MARGRETHX  R.

P. h’yboe Andcmn.


