
Ed. 275. Frumvarp til laga
um útgáfurétt að uppdráttum af íslandi.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Kennslumálaráðuneytið skal hafa einkarétt til að gefa út uppdrætti, sem ætl- 

aðir eru til sölu sérstakir, af landinu öllu eða einstökum hlutum  þess.
Undanskildir ákvæðum 1. mgr. eru þó uppdrættir, sem út eru gefnir í sér- 

stöku vísindalegu skyni, svo sem sögulegir uppdrættir, jarðfræðiuppdrættir og 
aðrir þess konar uppdrættir, og enn fremur sjókort.

2. gr.
Einkarétt þann, sem um ræðir í 1. gr., er ráðuneytinu heiinilt að afhenda sér- 

stökum stofnunum um allt að 10 ára tímabil í senn.
Skal í samningi um útgáfuréttinn tryggja, að tilhögun útgáfunnar verði sem 

heppilegust og uppdrættir allir vandaðir að gerð.
Skylt er þeim, er slíkan einkarétt fær, að sjá um, að uppdrættir þeir, er hann 

hefur fengið einkarétt til útgáfu á, séu jafnan fáanlegir til kaups, og skal sölu- 
verð þeirra ákveðið með samþykki ráðuneytisins.

3. gr.
Sá, sem gefur út uppdrætti eða flytur hingað til lands uppdrætti, sem gefnir 

hafa verið út erlendis, án heimildar samkvæmt þessum lögum, í jæim tilgangi að 
hafa þá á boðstólum hér á landi, svo og sá, sem vísvitandi hefur útsölu á uppdrátt- 
um, sein gefnir hafa veríð út hér á landi eða fluttir 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 hefur af broti hans. Uppdrættir, sem út hafa 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 uppdrætti, sem inn- 
fluttír hafa verið án heimildar.

4. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð opinberra lögreglu- 

mála.
5. gr.

Lög þessi öðlast gildi þeg'ar í stað.


