
Nd. 75. Frumvarp til iðnaðarlaga. [71. mál]

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

1. gr.
Lög þessi taka til hvers konar iðnreksturs, sem starfræktur er í atvinnuskyni.

Til iðnaðar telst bæði handiðn og verksmiðjuiðnaður, hvaða efni eða orka, vélar
eða önnur tæki, sem notuð eru, og hvaða vörur eða efni, sem framleidd eru. Heim-
ilisiðnaður skal undanskilinn ákvæðum laganna:

2. gr.
Enginn má reka iðnað í atvinnuskyni á Íslandi eða í íslenzkri landhelgi, nema

hann hafi til þess fengið leyfi lögum þessum samkvæmt.

3. gr.
Hver maður, karl eða kona, getur fengið leyfi til þess að reka iðnað, handiðn

og verksmiðjuiðnað, ef hann fullnægir eftirgreindum skilyrðum:
1. Er íslenzkur ríkisborgari og búsettur hér á landi.
2. Er lögráður,
3. Hefur forræði á búi sínu.
4. Hefur óflekkað mannorð.

4. gr.
Nú vill félag eða stofnun reka hér iðnað og skal þá svo með fara:

1. Ef nokkrir félagar eða allir bera ábyrgð á skuldbindingum félags, þá skulu
allir, sem fulla ábyrgð bera, vera þeim kostum búnir, sem í 3. gr. segir.

2. Ef enginn félaga ber fulla ábyrgð á skuldbindingum félags, þá skal það eiga
heimilisfang og varnarþing á landi hér, enda fullnægi framkvæmdastjórar og
stjórnendur félags skilyrðum 3. gr.

5. gr.
Leyfi glatast, ef leyfishafi mISSIr einhverra þeirra skilyrða, sem í 3. gr. segir,

eða þeirra skilyrða, sem annars eru sett eða kunna að verða sett til að halda rétt-
inum. - Nú missir stjórnandi eða framkvæmdastjóri félags skilyrða þeirra, er í
3. gr. segir, eða félag eða stofnun missir íslenzks heimilisfangs og skal þá aðili
hafa komið málinu í löglegt horf innan 3 mánaða frá því að breyting varð, en hafi
ella fyrirgert leyfi sínu. Ráðherra getur þó lengt frestinn um 3 mánuði, ef sérstak-
lega stendur á.

6. gr.
Leyfi er bundið við nafn. Rétt er ekkju að halda áfram iðnaði látins manns

sins án nýs leyfis, enda fullnægi hún lögmæltum skilyrðum.
Bú aðila, er leyfi hafði, má reka iðnaðinn, að því leyti sem sá rekstur er þáttur



í skiptameðferð þess. Erfingi 16 úra eða eldri má reka iðnað arfleifanda án nýs
leyfis, þar til hann til fjárráður, ef hann að öðru leyti fullnægir skilyrðum 3. gr.

7. gr.
Iðngreinar, sem reknar eru sem handiðn og löggiltar samkvæmt iðnfræðslu-

lögum, skulu ávallt reknar undir iðnfræðilegri forstöðu meistara.
Meistari skal bera ábyrgð á, að öll vinna sé iðnfræðilega rétt og vel af hendi

leyst.
Ekki má ráða til iðnstarfa i slíkum iðngreinum aðra en meistara, sveina og

nemendur í iðngreininni. ÞÓ getur hver og einn unnið slík störf fyrir sjálfan sig,
fjölskyldu sína, opinbera stofnun eða fyrirtæki, sem hann vinnur hjá, ef um við-
hald eða endurbætur á eignum þessara aðila el' að ræða.

Ráða má sérverkamenn til aðstoðarstarfa.

8. gr.
Rétt til að }{enna sig í starfsheiti sínu við löggilta iðngrein hafa þeir einir, er

lokið hafa sveinsprófi í iðngreininni eða öðlast sambærileg réttindi á annan lög-
mætan hátt.

9. gr.
Hver maður getur leyst meistarabréf ef hann fullnægir þeim skilyrðum, sem

í 3. gr. segir og hefur lokið sveinsprófi í iðngrein sinni, enda hafi hann unnið að
henni síðan undir stjórn meistara ekki skemur en 3 ár, eða lokið meistaraprófi.

Með reglugerð skal kveðið á um kröfur þær, sem gerðar skulu til meistaraprófs.
Meistarabréf veitir meistara leyfi til að reka þá iðngrein, er meistarabréf hans

tekur til.
10. gr.

Sá hefur fyrirgert meistarabréfi sínu, sem missir einhvers þeirra skilyrða, er
fullnægja þarf til þess að öðlast það.

11. gr.
Ráðherra veitir leyfi samkvæmt lögum þessum, iðnaðarleyfi og meistarabréf.
Í iðnaðarleyfi skal tekið fram, hvort það gildi fyrir hundiðnað eða verksmiðju-

iðnað.
Sá. sem leyfis beiðist, skal snúa sér þar um til lögreglustjóra, þar sem hann á

heimilisfang. Lögreglustjóri rannsakar, hvort öll skilyrði séu fyrir hendi, og fram-
sendir umsóknina síðan til ráðherra, er veitir leyfið, að uppfylltum öllum skil-
yrðum.

Nú er synjað um iðnaðarleyfi eða meistarabréf og er aðila þá heimilt að bera
málið undir dómstóla.

Gjalda skal í ríkissjóð fyrir iðnaðarleyfi kr. 1000.00, fyrir meistarabréf kr.
500.00.

12. gr.
Halda skal skrá yfir iðnaðarleyfi og meistarabréf, sem veitt eru lögum þess-

um samkvæmt.
Leyfishafar skulu jafnan tilkynna lögreglustjóra heimilisfang atvinnustöðvar

sinnar og útibú og allar breytingar, er þar á verða. Lögreglustjóri framsendir síðan
þær tilkynningar til skrár þeirrar, sem haldin er.

Ráðherra setur nánari fyrirmæli um þessi efni.

13. gr.
Ráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um lágmarks gæði iðnaðarframleiðslu.
Nú vilja hagsmunasamtök þeirra aðila, er stunda iðnaðarframleiðslu, láta gera

sérstök auðkenni fyrir framleiðslu sína eða tákna hana ákveðnum heitum og láta
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löggilda þau einkenni eða heiti samkvæmt ákvæðum laga um gæðamerki, nr. 80 3.
maí 1935, og skal þá sérstaklega tekið fram, hvort auðkenni eða heiti taki til fram-
leiðslu hundiðnaðar eða verksmiðjuiðnaðar, og má ekki nota hið sama auðkenni
eða heiti yfir hvort tveggja.

14. gr.
Í hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Skal hlutverk þess vera að veita lög-

reglustjórum aðstoð við að halda uppi eftirliti með ákvæðum laga þessara.
Iðnráð skulu kosin eftir löggiltum iðngreinum. Ráðherra setur reglugerð um

kosningu til þeirra og starfssvið.

15. gr.
Ráðherra skal leita álits stjórnar Landssambands iðnaðannanna eða stjórnar

Félags íslenzkra iðnrekenda, eftir því sem við á hverju sinni, við setningu reglu-
gerða samkvæmt lögum þessum og úrskurðun mála.

16. gr.
Það varðar sektum allt að kr. 40000.00, ef maður rekur iðnað án þess að hafa

leyst leyfi eða leyfir öðrum að reka iðnað í skjóli leyfis síns, ef maður tekur að
sér störf meistara án þess að hafa leyst meistarabréf, ef maður rekur löggilta iðn-
grein, án þess að hafa meistara til forstöðu, eða ræður starfsfólk að rekstri sínum
gagnstætt ákvæðum 7. gr., ef maður kennir sig í starfsheiti sínu við löggilta iðn-
grein, án þess að hafa rétt til þess samkvæmt 8. gr.

Sektir renna í ríkissjóð.
Mál út af brotum þessum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

17. gr.
Dæma má mann, er sekur gerist um brot gegn lögum þessum, til missis iðn-

aðarleyfis og meistarabréfs.

18. gr.
Óskert skulu atvinnuréttindi þeirra manna, er hlotið hafa þau samkvæmt á-

kvæðum eldri laga.
Enn fremur skal óskert atvinnuheimild þegna annarra ríkja, að þVÍ leyti, sem

þeir kunna að eiga rýmri rétt en lög þessi ákveða.

19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 18 31. maí 1927,

um iðju og iðnað, lög nr. 105 23. júní 1936, um breyting á þeim lögum, og lög nr.
29 12. febrúar 1940.

Ath u gas e IIIdir við Ia gaf r IIm varp Þ e tt a .
Frumvarp þetta er samið af nefnd, er iðnaðarmálaráðherra skipaði 10. febrúar

1950 til þess að endurskoða lög um iðju og iðnað, nr. 18 31. maí 1927, ásamt síðari
breytingum. Í nefndinni áttu sæti: Ragnar Jónsson, hrl., sem var formaður nefnd-
arinnar, Einar Gíslason, málarameistari, Snæbjörn G. Jónsson, húsgagnasmiður,
Páll S. Pálsson hdl. og H. J. Hólmjárn, efnafræðingur.

Nefndin hefur afhent ráðuneytinu framangreint frumvarp og eftirfarandi grein-
argerð. Hefur iðnaðarmálaráðuneytið gert tvær breytingar á frumvarpi nefndar-
innar, bætt inn í 7. gr. "ÞÓ getur hver og einn unnið slík störf fyrir sjálfan sig,
fjölskyldu sína, opinbera stofnun eða fyrirtæki, sem hann vinnur hjá, ef um við-
hald eða endurbætur á eignum þessara aðila er að ræða" og í 8. gr. "eða öðlast
sambærileg réttindi á annan lögmætan hátt".
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Greinargerð.

Með lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, voru fyrst sett lög um iðn-
aðaratvinnu hér á landi. Voru þau sett í líkingu við lög um verzlunaratvinnu, er þá
og ennþá eru í gildi.

Um framkvæmd þessara laga fór mjög með tvennum hætti. Ákvæði þeirra um
verksmiðjuiðnað hafa svo að segja ekki verið framkvæmd, þ. e. a. s. ríkisvaldið
hefur lítt eða ekki gengið eftir því, að iðnrekendur leystu áskilið leyfi eða upp-
fylltu þau skilyrði, sem fyrir leyfisveitingum eru sett. Er þó ekki síður ástæða til
eftirlits í þeim efnum í iðnaði en verzlun.

Um handiðn gegndi öðru máli. Iðnaðarmenn sjálfir höfðu þar forystu um að
halda uppi ákvæðum laganna og þá einkum þeim, er snertu iðnréttindi einstak-
linga. Þeim kafla laganna, sem um þau efni fjallaði, var og síðar mjög breytt með
lögum nr. 105 23. júní 1936, sem enn eru í gildi.

Hinn forni handiðnaður hefur algera sérstöðu innan iðnaðarins. Hann er rek-
inn með lærðum iðnaðarmönnum og innan hans hafa skapazt starfsvenjur og um-
gengnisvenjur, sem vert er að virða og halda uppi. í 7. gr. frumvarps þessa er, svo
sem verið hefur, byggt á því, að handiðnaður verði rekinn með iðnlærðu fólki,
meisturum, sveinum og nemendum. Er það ákvæði sett vegna nauðsynjar viðskipta-
lífsins, en ekki út af fyrir sig til þess að veita þessum starfsmönnum einn eða
annan einkarétt til starfa. Fólk, sem falast eftir störfum iðnaðarmanna, á, vegna
ákvæða laganna, að hafa tryggingu fyrir því, að þau séu af hendi leyst á faglegan
hátt. Fyrir því eru þau ákvæði sett, að einungis faglærðir mellll geta boðið sig
fram til slíkrar iðnaðarþjónustu. Á hinn bóginn er þessum fagmönnum tryggður
einkaréttur til þess að kenna sig við iðngrein sína í stöðuheiti.

En við hlið þessara sérgreina innan iðnaðarins hefur vaxið og fer óðum vax-
andi innlendur iðnrekstur, sem byggist á fjöldaframleiðslu og sérhæfni iðnaðar-
verkafólks. Verkefni iðnaðarlöggjafarinnar, að því er slíkan rekstur snertir, er það
að halda uppi almennum skilyrðum og skrásetningum. svo sem í annarri atvinnu-
löggjöf. En út í sérstök hæfnisskilyrði þeirra, er þann rekstur annast, þykir ekki
eðlilegt eða fært að fara.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því, að þær iðngreinar, sem reknar eru sem
handiðn og löggiltar samkvæmt iðnfræðslulögum, skuli njóta sérstöðu handiðn-
aðarins. Er framkvæmdavaldinu þar með fengin hlutdeild í því að ákveða mörkin
milli handiðnaðar og verksmiðjuiðnaðar, og er það í samræmi við það, sem raun-
verulega hefur verið hér á landi svo og það, sem tíðkast á Norðurlöndum.

Það er mjög mikilsvert, að löggildingu iðngreina verði hagað í samræmi við
eðlilega þróun iðnaðarins, en verði ekki notuð til þess að leggja vissa þætti iðn-
aðarstarfsemi þjóðarinnar í kerfi, er ekki á að öllu við. Hlýtur sjónarmið fram-
kvæmdavaldsins við þær ákvarðanir jafnan að vera það, hvort eðlilegt sé eða nauð-
synlegt neytendanna vegna að færa nýja starfsemi undir hin ströngu ákvæði og
form handiðnaðarins. Er þess einnig að gæta, að við ýmis iðnaðarstörf og iðnaðar-
þjónustu er komið upp sérstöku eftirliti, áhrifameira en trygging sú, er iðnaðarlög-
gjöfin getur veitt, og er þá, þar sem svo stendur á, þeim mun minni ástæða til að
færa þau undir ákvæðin um handiðn.

Í gildandi iðnaðarlögum eru ákvæði um, að meistarar, sem veita húsbygging-
um forstöðu, skuli hafa til þess löggildingu byggingarnefndar, enda sé svo ákveðið
í hyggingarsamþykkt. Þetta ákvæði er fellt niður úr frumvarpinu, þar sem það
þykir betur eiga heima í löggjöfinni um byggingarsamþykktir.

Um einstakar greinar frumvarpsins þykir ástæða til að taka þetta fram:

Um 3. gr.
1 gildandi lögum er þess ekki krafizt, að þeir, sem reka handiðnaðarfyrirtæki,

leysi sérstakt leyfi eða uppfylli nokkur skilyrði, Einungis er svo fyrir mælt, að
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þeir hafi meistara til forstöðu fyrir rekstri sínum. Nú tíðkast það æ meir, að ófag-
lærðir menn eða félög manna reki handiðnaðarfyrirtæki, og eru alveg sömu ástæður
til þess, að þeir leysi leyfisbréf og uppfylli almenn skilyrði, sem aðrir iðnrekendur.
Samkvæmt 9. gr. eru þeir, sem leyst hafa meistarabréf. undanþegnir því að leysa
sérstakt iðnaðarleyfi.

Um 7. gr.
Ákveðið er, að ráða megi sérverkamenn til aðstoðarstarfa innan löggiltra iðn-

greina. Þetta er í samræmi við það, sem tíðkazt hefur í mörgum iðngreinum, þótt
ekki sé gert ráð fyrir því í núgildandi iðnaðarlöggjöf. Sem dæmi má nefna aðstoð-
arfólk í prentsmiðjum, á bókbandsvinnustofum og saumastofum.

Um 8. gr.
Þetta er nýmæli. Þykir sjálfsagt, að iðnlærðir menn hafi lögvernd um starfs-

heiti sitt, svo sem nú hafa t. d. verkfræðingar og húsameistarar, enda er slíkt al-
menningi til leiðbeiningar.

Um 11.-12. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að öll leyfi, iðnaðarleyfi og meistarabréf, verði veitt af

ráðherra, og að haldin verði á einum stað skrá yfir slík leyfi fyrir land allt. Er og
í frumvarpinu gert ráð fyrir því, að leyfi gildi um allt land, en ekki eins og nú er,
þar sem iðjuleyfi gildir einungis í ákveðnum lögsagnarumdæmum.

Eins og viðskiptum manna og samgöngum er nú háttað þykir alveg nauðsyn-
legt, að fullt samræmi sé um leyfisveitingar um allt land og greiður aðgangur að
upplýsingum um þau á einum stað. Er þess og að vænta, að sá háttur verði upp
tekinn um aðrar skráningar, eins og firmaskrá, áður en langt líður.

Um 13. gr.
Hér er um nýmæli að ræða. Er gert ráð fyrir því, að ráðherra geti sett með

reglugerð ákvæði (norm) um framleiðslugæði iðnaðarvarnings. Er sérstaklega gert
ráð fyrir því, að til þess komi, þar sem um fjöldaframleiðslu er að ræða. Hefur
það komið fram, að bæði iðnframleiðendur og neytendur telja slíkar framleiðslu-
reglur æskilegar og gagnlegar fyrir þróun íslenzks iðnaðar, og þykir því rétt, að
almenn heimild sé Í lögunum um setningu slíkra reglna.

Lög um gæðamerki, nr. 80 3. maí 1935, munu ekki hafa komið til framkvæmda
cnn þá. Iðnaðarframleiðendur munu þó hafa í undirbúningi að notfæra sér þá
löggjöf. Þykir þá rétt, neytendanna vegna, að sett séu glögg mörk milli þess, hvort
um handiðn eða verksmiðjuframleiðslu er að ræða.

Um 15. gr.
Hér er nýmæli á ferðinni, er miðar að auknu samstarfi iðnaðarmanna og fram-

kvæmdavaldsins, sem ætti að auðvelda starf hins síðarnefnda í sambandi við fram-
kvæmd laganna.

Ragnar Jónsson. Páll S. Pálsson. Snæbjörn Jónsson.
Einar Gíslason. H. J. Hólmjárn.
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