
Nd. 286. Nefndarálit
iim frv. til 1. um rekstur kvikmyndahúsa.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað málið allrækilegn.
Telur meiri hl. nefndarinnar, að rétt sé að setja fyrirm æli um þá starfsemi, er 

hér um ræðir. Leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþ. með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:

Kennslumálaráðherra veitir leyfi til starfrækslu kvikmyndahúsa. Enginn 
getur fengið slikt leyfi, nema hann sé lögráður, hafi íslenzkan rikisborgararétt 
og óflekkað mannorð. Ef aðili er félag með ótakm arkaðri ábyrgð, þá skal hver 
félaga vera þessum kostum búinn. Ef aðili er félag með takm arkaðri ábyrgð, þá 
skulu stjórnendur þess vera sömu kostum búnir og félagið að öðru leyti full- 
nægja lögmæltum kröfum  til skráningar og starfsemi hér á landi.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
Nú vill bæ jarstjórn eða sveitar reka kvikmyndahús fyrir hönd bæjar eða 

sveitar i bænum eða sveitinni, og skal það heimilt, ef fullnægt er skilyrðum laga 
þessara, eftir því sem við á.



3. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:
Áður en leyfi samkvæmt 1. gr. er veitt, skal leita umsagnar hlutaðeigandi 

bæjar- eða sveitarstjórnar.
Leyfi skal jafnan bundið við starfrækslu ákveðins kvikmyndahúss, og binda 

má það við tiltekinn tíma.
Leyfi er því skilyrði bundið, að aðili fullnægi kröfum  um hollustuhætti 

og öryggi þess húss, þar sem kvikmyndasýningar eiga að fara fram.
Binda má leyfi þvi skilyrði, að aðili greiði hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar- 

félagi gjald af sætum eða seldum aðgöngumiðum, er ráðherra ákveður, að fengn- 
um tillögum beggja aðila. Engar ívilnanir má veita á greiðslu opinberra gjalda 
til handa leyfishafa.

4. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Nú vill aðili, sein ekki hefur heimild til kvikmyndasýninga samkvæmt fram- 

anskráðum ákvæðum, sýna einstakar kvikmyndir, aðrar en kennslumyndir, og 
skal hann hafa til Jtess leyfi hlutaðeigandi lögreglustjóra, enda fullnægi aðili 
kröfum  þeim, er í 3. gr. segir.

5. Á eftir 4. gr. frumv. koma fjórar nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (5. gr.) Kennslumálaráðherra skipar eftirlitsm ann og annan til vara á hvern 

stað, þar sem kvikmyndahús er starfrækt, og ákveður þóknun þeirra, er hver 
sá greiðir, er fyrsta sinni sýnir kvikmynd hér á landi. Eftirlitsm aður bannar 
sýningu mynda að öllu leyti eða einhverju, er hann telur óhollar eða ósið- 
legar eða hættulegar að öðru leyti. Þegar lögreglustjóri veitir leyfi samkvæmt 
4. gr., skal hann skoða eða láta skoða mynd, áður en hún sé sýnd, nema hún 
hafi áður verið leyfð.

b. (6. gr.) Leyfishafi fyrirgerir heimild sinni, ef hann m issir skilyrða þeirra, 
er sett eru til að öðlast leyfið, fullnægir ekki skilyrðum 3. mgr. 3. gr. eða 
brýtur stórkostlega eða ítrekað ákvæði laga þessara að öðru leyti. Ráðherra 
getur svipt aðila leyfi, en bera má það mál undir dómstóla innan 3 mánaða 
eftir úrskurð ráðherra.

Ekkill eða ekkja getur neytt heimildar látins maka síns til kvikmynda- 
sýninga.

c. (7. gr.) Gjald fvrir leyfi samkvæmt 1. gr. skal greiða í hlutaðeigandi bæjar- 
eða sveitarsjóð, 200—1000 kr., eftir ákvörðun ráðherra hverju sinni.

d. (8. gr.) Sýning kvikmynda leyfislaust og önnur brot á skilyrðum fyrir heim- 
ild til slikra sýninga varðar sektum allt að 1000 krónum, enda má dæma allt 
að 5000 króna sektum, ef brot er ítrekað eða stórfellt. Mál út af brotum  skulu 
rekin að hætti opinberra mála.

6. Við 5. gr., sem verður 9. gr. Greinina skal orða svo:
Lög þessi (iðlast þegar gildi, og falla þá ú r gildi þau lagaákvæði, er kunna að 

koma í bága við þau. Þeir, er áður hafa fengið heimild til starfrækslu kvik- 
myndahúsa, halda þó heimild sinni.

7. Fyrirsögn frv. verði:
Frum varp til laga um kvikmyndasýningar.

Alþingi, 28. okt. 1943.
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