
Nd. 41. Frumvarp til laga
um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsam eistara eða iðnfræðinga.

Flm.: Emil Jónsson, Gunnar Thoroddsen, Bjarni Bjarnason.
1. gr.

Rétt til að kalla sig verkfræðinga (ingeniör) eða heiti, sem felur í sér orðið verk- 
fræðingur, hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi ráðherra.

2. gr.
Engum má veita levfi það, sem ræðir um í 1. gr., nema hann hafi lokið fulln- 

aðarprófi í verkfræði við fjöllistaskóla eða tekniskan háskóla, og hafi auk þess 
fengið meðmæli stéttarfélags verkfræðinga hér á landi til þess, að honum verði 
veitt ieyfi þetta.

Að fengnum meðmælurn stéttarfélag’s verkíræðinga hér á landi, má þó veita 
mönnum, sem stundað hafa verkfræðistörf eigi skemur en 10 ár, áður en lög þessi 
tóku gildi, leyfi til að kalla sig verkfræðinga, enda þótt þeir fullnægi eigi prófskil- 
vrðum  þeim, sem ræðir um í 1. málsgr. þessarar greinar.

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i 1. málsgr. þessarar 
greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt levfi til að kalla sig verkfræðinga.

3. gr.
Rétt til að kalla sig húsam eistara (arkitekt) hafa hér á landi þeir menn einir, 

sem fengið hafa til þess levfi ráðherra.
4. gr.

Engum m á veita leyfi það, sem ræðir um í 3. gr., nema hann hafi lokið fulln- 
aðarprófi í byggingarlist við listaháskóla eða tekniskan háskóla, og hafi auk þess 
fengið meðmæli stéttarfélags húsam eistara hér á landi til þess, að honum  verði 
veitt leyfi þetta.

Að fengnum meðmælum stéttarfélags húsam eistara hér á landi, má þó veita 
mönnum, sem stundað hafa húsam eistarastörf eigi skemur en 10 ár, áður en lög 
þessi tóku gildi, leyfi til að kalla sig húsam eistara, enda þótt þeir fullnægi eigi próf- 
skilyrðum þeim, sem ræðir um í 1. málsgr. þessarar greinar.



f>eir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. málsgr. þessarar 
greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt levfi til að kalla sig húsam eistara.

5. gr.
Rétt til að kalla sig iðnfræðinga eða til að kenna sig við sériðngrein sína, t. d. 

kalla sig vélfræðing eða raffræðing eða öðru slíku heiti, sem dregið er af sériðn 
m anna og mvndað með sama hætti, hafa þeir einir menn hér á landi, sem fengið hafa 
til þess leyfi ráðherra.

6. gr.
Engum má veita levfi það, sem ræðir um í ó. gr., nema hann hafi lokið fulln- 

aðarprófi við tekniskan framhaldsskóla, og vilji hann kenna sig við ákveðna iðn- 
grein, þá fullnaðarprófi í þeirri iðngrein. Auk þess skal umsækjandi hafa fengið með- 
mæli hlutaðeigandi stéttarfélags iðnfræðinga hér á landi, ef til er, eða sé um fleiri 
slík félög að ræða, þá þess, sem næst er heimili hans, til þess að honum verði veitt 
leyfið.

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. málsgr. þessarar 
greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi samkv. 5. gr.

7. gr.
Hver, sem kallar sig heiti, er leyfi þarf til samkvæmt lögum þessum, án þess 

að hafa fengið slíkt lej’fi, skal sæta sektum frá 100 til 1000 krónum. Sektirnar renna 
í rikissjóð.

8. gr.
Með mál út af brotum  gegn lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt samkvæmt ósk Verkfræðingafélags íslands og Akadem- 

iska arkitektafélagsins, og fylgdi því svo hljóðandi greinargerð:
„Þetta frum varp er fram  komið til þess að hæta úr þeim glundroða, sem hefir 

gert vart við sig í heitum á þeim mönnum, sem hafa fengið verklega m enntun í 
ýmsum greinum og á ýmsum menntunarstigum . Enginn lagastafur er til, sem bannar 
hverjum  sem vill að kalla sig verkfræðing, húsam eistara eða iðnfræðing, jafnvel án 
þess að hafa nokkra faglega þekkingu. Hina skólagengnu menn á þessu sviði vant- 
a r þá vernd, sem t. d. lögfræðingar, læknar og guðfræðingar hafa i háskólalögun- 
um. Þessi vöntun er að gera tilfinnanlega vart við sig, og mun verða enn meiri, sé 
ekki nú þegar gerð ráðstöfun til þess að vernda einnig þessa menntun. E ftir ákvæð- 
um þessa frum varps mun alm enningur þegar geta gert sér Ijóst, hverskonar verk- 
lega menntun menn hafa fengið á þessum sviðum, og þannig verður komið í veg 
fyrir, að menn taki upp óréttm æt heiti, er gefi almenningi ranga hugmynd um 
menntun þeirra.“
Fylgiskjal.
VERKFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS.
AKADEMISKA ARKITEKTAFÉLAGIÐ.

(Húsameistarafélag íslands).
Reykjavík, 22. febrúar 1937.

Ofanrituð tvö félög þeirra manna, sem taka upp þá menn eina, sem hafa fulln- 
aðar háskólapróf innan sinna greina, levfa sér hér mcð að lýsa þvi yfir, að það er í



fyllsta samræmí við þeirra ósk, að meðfvlgjandi frumvari) til laga nili rétt m anna til 
að kalla sig verkfræðinga, húsam eistara eða iðnfræðinga verði lagt fv rir Alþingi, og 
er það eindregin ósk þeirra, að hið háa Alþingi fallist á, að það verði gert að lögum 
þegar á þessu þingi.

Virðingarfvllst.
Fvrir hönd F yrir hönd
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