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um  frv. til laga um  einkaleyfi.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir fallist á að leggja það til, að frv. þetta verði sam þykt, 
en vill leggja áherslu á, að fram kvæ m d laganna, er til kem ur, verði hagað 
þannig, að ekki hljótist af  þvi auk inn  kostnaður fyrir rikissjóð nje stofnun 
nýrra  sýslana eða embætta.

í ílestum rik jum  er m álum  þessum nú hagað þannig, að allfjólmenn 
nefnd sjerfræðinga, sem eru fastir em bættism enn, ran n sak a r  allar beiðnir um 
einkaleyfi. E r  þetta ákaflega kostnaðarsam t, sökum  þess hve víðtæka sjer- 
þekkingu nefndin þarf að hafa til að bera. t*essi tilhögun er ok k u r  alveg of- 
vaxin. í frv. er  gert ráð fyrir, að rannsókn  á beiðnum  um  einkaleyfi sje látin 
fram fara, en engu orði vikið að þvi, á hvern  hátt hún  verði Iram kvæm d. En 
í a tbugasem dum  við frv. s tjó rnarinnar,  sem lagt var fyrir Alþingi 1922, er 
helst gert ráð tyrir, að islensk einkaleyfi verði að jafnaði veitt eftir að beið- 
andi hefir fengið einkaleyfi i e inhverju  þvi ríki, sem fram kvæ m ir rannsókn  á 
beiðnum  um  einkaleyfi, en segir, að »í þeim sjaldgæfu undantekningartilfellum , 
sem eingöngu er sótt um einkaleyfi hjer á landi, en ekki í öðrum  ríkjum«, 
hafi ráðuneytið  fengið loforð um  aðstoð við rannsókn  einkaleyfisbeiðna hjá 
einkaleyfanefndinni i D anm örku , gegn sjerstakri borgun. Nefndin felist á, að 
rjett sje að haga þes«u þannig, en þykir ekki nægilega trygt, að svo verði í 
h öndum  m ism unandi stjórna, nem a ákvæði hjer að lútandi sjeu tekin upp i 
lögin sjálf, og ber fram breytingartillögur þar að lútandi. Ekki þykir nefndinni 
he ldur sýnt, að það vcröi einungis »i sjaldgæfum undantekningartilfellum« sótt 
um  einkaleyfi hjer á landi, en ekki í öðrum  rikjum . t*að er kunnugt, að ýmsir 
menn eru si og æ að senda um sékn ir  um einkaleyfi, af því að þeir finna hjá 
sjer óstöðvandi hvöt til þess, og kveður s tu n d u m  svo mikið að þessu, að nærri 
s tappar sjúkdóm i. E f fram kvæ m a ætti ókeypis rannsókn  á öllum slikum 
beiðnum , gæti af því orðið mikill og óþarfur kostnaður, og vill nefndin þvi 
setja i lögin sem aðalreglu, að sá, er beiðist einkaleyfis hjer á landi eingöngu, 
skuli sjálfur greiða kostnaðinn við rannsókn  beiðninnar, en heimila un d an -  
þágu fyrir efnalitla m enn, ef landsstjórnin sjer ástæður til.

Út af u m m æ lu m  i nefndaráliti Ed. um  þetta mál 1922 (Alþt. 1922, A. 
þskj. 101) vill nefndin láta þess getið, að hún  sk ilur orðið »ráðuneytið« i frv. 
svo, að það merki ráðherra  þann, sem þessi mál falla undir.

Sam kvæ m t þessu ber nefndin fram eftirfarandi



B R E Y T IN G A R T IL LÖ G U R :
1. Við 5. gr.

Fyrir »flytja« kom i: flytja inn.

2. Við söm u g r e in :
Fyrir töluliðamerkin »1« og »2« á seinni s taðnum  i greininni kom i: 

a. og b.

3. Við 13. gr.
í stað »framlengingu« i 2. málsgr. kom i: framlagningu.

4. A eftir 14. gr. kom i ný grein, er verður 15. gr., svo hljóðandi:
Nú hefir beiðandi áður eða jafnfram t beiðst einkaleyfis í öðru  riki, er 

veitir einkaleyfi að rannsókn framfarinni, og verður einkaleyfi þá að jafn- 
aði ekki veitt fyr en beiðandi sýnir skilriki fyrir þvi, að h an n  hafi fengið 
einkaleyfi i e inhverju sliku riki.

Nú hefir ekki verið beiðst einkaleyfis i öðru riki, er veitir einkaleyfi 
að rannsókn framfarinni, og Jætur ráðuneytið  þá fram kvæ m a rannsókn á 
beiðninni. Kostnað við rannsóknina  greiðir beiðandi.

5. Við 24. gr.
Greinin orðist þannig:
Ráðuneytið getur með reglugerð skipað n án a r  fyrir um um sókn ir  og 

afgreiðslu einkaleyfa, fyrirkomulag einkaleyfisbrjefa og efni, greiðslu einka- 
leyfisgjalda og kostnaðar við rannsókn  einkaleyfa. í reglugerðinni má 
ákveða, að veita megi efnalitlum beiðendum  eftirgjöf á kostnaði við rann- 
sókn sam kvæ m t 15. gr., ef ráðuneytið  telur ástæður til.

Greinatalan og tilvísanir breytist sam kvæ m t atkvæðagreiðslunni.

Alþingi, 4. apríl 1923.

Jón Þorláksson, Magnús Jónsson,
form. og frsm. fundaskr.
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