
Nd. 145. Frumvarp til laga
um útgáfurétt  að u ppdrá ttum  af íslandi.

F rá  m enntam álanefnd .

1 O 'l ’i . .

Kennslum álaráðuneytið  skal hafa e inkarétt  til að gefa ú t  uppdrætti,  sem ætl- 
aðir eru til sölu sérstakir, af landinu öllu eða e instökum  h lu lu m  þess.

Undanskild ir  ákvæðum  1. mgr. eru  þó uppdræ ttir ,  sem ú t  eru  gefnir í sér- 
stöku vísindalegu skyni, svo sem sögulegir uppdræ ttir ,  ja rð f ræ ð iu p p d ræ tt ir  og' 
aðrir  þess konar uppdræ ttir .

- ■  g i ’-
E inkaré tt  þann, sem um ræðir í 1. gr., er ráðuneytinu  heimilt að afhenda sér- 

stökum  s to fnunum  um allt að 10 ára  tímabil í senn.
Skal í samningi uin ú tgáfu ré tt inn  tryggja, að tilhögun ú tgáfunnar  verði sem 

heppilegust og uppdræ tt ir  allir vandaðir  að gerð.
Skylt er þeiin, er slíkan e inkaré tt  fær, að sjá um, að u ppdræ tt ir  þeir, er hann  

hefu r  fengið e inkarétt  til ú tgáfu  á, séu ja fn an  fáanlegir til kaups, og skal sölu- 
verð þeirra  ákveðið með sam þykki ráðuneytisins.

3. gr.
Sá, sem gefur út uppdræ tti  eða fly tur hingað til lands upj)drætti, sem gefnir 

hafa verið ú t  erlendis, án heim ildar sam kvæint þessum  lögum, í þeim tilgangi að 
hafa þá á boðstólum hér á landi, svo og sá, sem vísvitandi hefur útsölu á uppdrátt- 
um, sem gefnir hafa  verið út hér á landi eða flu tt ir  hingað gegn ákvæðum  þessara 
laga, skal sæta 20— 1000 kr. sektum og greiði þeim, sem misboðið er, fullar bætur 
fyrir  allt það tjón, sem leitt hefu r  af broti hans. Uppdrættir ,  sem ú t  ha fa  verið 
gefnir gegn ákvæðum  laga þessara, skulu  gerðir upptækir ,  svo og áhöld þau, sem 
notuð hafa verið til þess að drýgja brot gegn lögum þessum, svo sem plötur, mót 
o. þ. h. Sama gildir eftir því, sem við verður komið, um  þá uppdfrætti, sem inn- 
flu tt ir  ha fa  verið án heimildar.

4. gr.
Mál ú t  af b ro tum  gegn lögum þessum  skulu  sæta meðferð opinberra lögreglu- 

mála.
5. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .
Menntamálanefnd Nd. fly tur frv. þetta eftir ósk vegamálastjóra, og fylgdu því 

frá  honum  svo hljóðandi a thugasem dir og skýringar:
Þ a r  sem nú  er lokið m ælingum  Islands, er danska  landm æ lingastofnunin  

hefur unnið að siðan laust eftir aldamót, er unn t að gera fu llkom na uppdræ tti  af



ö11 u Iandinu. Er augljúsl, að nijög er þörf upjxirátta af ýmsri gerð hæði af öllu 
landinu og e instökum  landshlu tum , F ru m ri t  af öllum mælingum  og u p pdrá ttum  
eru geymd hjá greindri stofnun, og er mér kunnugt um, að hún  telur heimildir þessar 
eign íslands, enda hefur stofnunin annazt þetta s ta rf  fyrir  íslands hönd.

E nn  eru ekki til hér á landi nauðsvnlegar vélar og tæki til að p ren ta  lands- 
uppdrælti.  Hefur verið Iitið svo á, að sjálfsagt væri og eðlilegt, að danska  mæl- 
ingastofnunin  annaðist j jrentun up p d rá ttan n a  m eðan svo er. Hins vegar væri það 
eðlileg þróun  þessara mála, að öll heim ildarrit  vrðu afhent hingað þegar er við 
yrðum  færir um að no tfaua þau og halda áfram  nauðsvnlegu mælingastarfi.

Meðan núverandi ófr iðarástand  helzl, höfum  við því ekki aðgang að öðrum  
heim ildum  til útgáfu nýrra  uppdrá tta  en uppdrá ttum , er þegar hafa verið prent- 
aðir, og Ijósm yndum  af frum drá tlum , sem geym dar eru á vegamálaskrifstofunni, 
en cg hef undanfar in  12 ár farið með þessi mál fyrir hönd ráðuneytisins.

Uppdrættir þessir allir njóta verndar laga nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfunda- 
rétt og pren tré tt ,  sbr. lög nr. 11 22. okt. 1912, um brcytingu á fyrr g re indum  lögum, 
og má því ekki endurpren ta  þá i sama m ælikvarða eða öðrum  eða nota til þess að 
gera eftir þeim aðra uppdrætti,  nema ineð leyfi eiganda, sem hér er íslenzka ríkið.

Þetta  m un þó ekki vera öllum ljóst, og enda nægir ekki til þess að tryggja það, 
að ekki séu gefnir út og sehlir hér á landi óvandaðir og óheppilegir uppdræ ttir .  
Síðan landið var hernumið, hafa allir uppdræ ttir  gengið mjög til þu rrð ar  og mega 
nx’i heita ófáanlegir. Var þvi í fvrra vetur tekið það ráð að teikna í landmælinga- 
deild vegam álaskrifs lofunnar og undirbúa til p ren tu n a r  hen tugan  vfirli tsuppdrátt .  
Voru te ikn ingarnar sendar lil W ashington, og er uppdrii t tu r inn  væ nlanlegur bráð- 
lega úr p ren tun  þaðan, en am erikönsk  s t jó rnarskr ifs to fa  lók góðfúslega að sér að 
annas t  p rentun. Mjög er þörf ;ið endurpren ta  þá uppdradti,  sem útseldir eru, svo 
og að gefa út fleiri nýja heildaruppdræ tti .

Til þess að eiga ekki fram kvæm d þessarar útgáfu undir  öðrum, eða jafnvel 
h in u m  og þessum  útgefendum  erlendum, sem erfilt  vrði að hafa  eftirlit með, meðai 
annars  um  nafnsetningu, sem eðlilegast er að fela örnefnanefnd  um sjón  með, þykir 
eðlilegast að setja  sérstök lög um útgáfu uppdrá tta  af íslandi. Má geta þess, að t. d. 
í D anm örku  hefur landm adingastofnunin  ein rétt til ú tgáfu  uppdrá tta  af Dan- 
mörku.

F ru m v arp  það, er hér liggur fyrir, er samið af próf. Ólafi Lárussyni og vega- 
m álastjóra. E in s tak ar  gre inar þess þvkja ekki þurfa frekari skýringa.


