
4 . F n im vari*
til atvinnulaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

I. KAFLI.
Um verslun.

1. gr.
Verslun i lögum  þessum  tekur bæði til stórsölu  (heildsölu), sm ásölu ,  

sveitaverslunar, um boðsverslunar, lausaverslunar og t ilboðasöfnunar um vöru-  
sölu og vörukaup (agenlur).

U ndanskilin  lögum  þ essum  eru þó:
1. Lyfjaverslun, að því leyti sem  lyfsalar hafa e inkasölu  á lyfjum.
2. Sala á handavinnu m an n s sjálfs, konu hans og barna, sem  hjá honurn

eru, hjúa hans eða nem enda, sala á búsafurðum  eða fiskifangi. sem  m að-  
ur hefir aflað sjálfur eða fvrnefnt skuldalið  hans, og sala á öðrum slikum  
afla eða slíkri framleiðslu, enda hafi aðili ekki opna söluhúð.

.'5. Vöruútvegun m anna í fjelagi til þarfa sinna (pöntunarfjelög), enda sje
varan að eins af hendi látin sam kvæ m t beiðni fyrirfram (pöntun).

Um  farandsala, sem  ekki eru hjer búsettir, fer sam kvæ m t gildandi
löguin.

N ú verður ágreiningur um það, hvort leyft þurfi, og má þá fyrirfrain 
krefja dóm stóla  úrlausnar um  hann m eð m álsókn á hendur lögreglustjóra og 
m eð þeim  hætti sem  i 7. gr. segir.

Enginn m á reka verslun á íslandi nje i íslenskri landhelgi, nem a hann  
hafi til þess fengið levfisbrjef lögum  þessum  sam kvæm t.

3. gr.
Hver m aður, karl sem kona, giftur sein  ógiftur, gelur fengið leyfi til 

verslunar, enda hafi rjeítur til verslunar ekki verið d æ m d u r af h o n u m , ef 
hann: .



1. Er heimilisfastur á íslandi, þegar leyfi er veitt.
2. Er fjárráður.
3. Hefir ekki verið dæ m dur sekur um  verk, sem  er svívirðilegt að a lm en n-  

ingsáliti. Ef liðin eru tvö ár frá d óm su p p sögn , og aðili hefir ekki verið  
sekur dæ m dur á þeim tíma m eð  áðu rsögðum  hætti, m á þó veita h on u m  
verslunarleyfi.

4. Heflr forræði á búi sínu.
5. Hefir að öðru levti þau skilvrði, sem sett eru eða sett verða til þess at-

vinnurekstrar.
4. gr.

Nú vill fjelag eða stofnun reka hjer verslun, og skal þá fara sem  hjer segir :
1. E f  ijelag er þar sem  nokkrir eða allir fjelagar bera að fullu ábyrgð á 

skuldum  Qelagsins, þá skulu þeir, sem  þá ábyrgð bera, hver u m  sig, full- 
nægja þeim  skilyrðum, sem  í 3. gr. segir.

2. E f  fjelag er þar sem  enginn tjelaga ber ábyrgð á sk u ld u m  fjelagsins eða  
stofnun, þá skal fjelag eða stofnun eiga heim ilisfang og varnarþing á landi
hjer, framkvæmdarstjórar, stjórnendur og fulltrúar skulu  fullnægja skil-
yrðu m  3. gr. og hlutafjeð skal að m eira en helm ingi vera eign m anna  
búsettra hjer á landi, enda sje ekkert i sa m þ y k tu m  fjelags, sem  brýtur  
bág við islensk lög. R áðuneýtinu  er þó heimilt að veita undanþágu frá 
skilyrðinu um eign hlutafjár, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

5. gr.
Verslunarleyfi glatast:

1. E f  leyfishafi missir heimilisfangs á íslandi.
2. E f Ieyfishafi verður dæ m dur sekur u m  verk svivirðilegt að alm ennings-  

áliti, eða rjetturinn er af h o n u m  dæ m dur sam k væ m t fyrirm æ lum  laga. 
N ú verður svo  ástatt um stjórnanda, fulltrúa eða framkvæm darstjóra fje- 
lags eða stofnunar sem  í 1. og 2. tölul. greinar þessarar segir, eða fjelag 
eða stofnun missir islensks heimilisfangs eða helm ingur hlutaQár eða 
meira verður eign m anna erlendis búsettra, og skal fjelag eða stofnun þá 
hafa k om ið  m álinu  í löglegt horf innan 3 m án aða  frá þvi er breytingin  
varð. Hafi ella fyrirgert leyfi sinu. Atvinnum álaráðherra getur lengt írest- 
inn alt að 6 m án u ðu m , ef sjerstaklega stendur á.

6. gr.
Leyfisbrjef lætur lögreglustjóri i þe im  kaupstað eða löggiltum verslun-  

arstað eða i þeirri sveit, er beiðandi ætlar að versla i, a f  hendi, sbr. þó 11. gr.
Halda skal Iögreglustjóri skrá yfir öll afhent leyfi. Skal þar greina: 

Nafn leyfishafa, hvers konar verslun leyfið hljóðar um  og hvar versla megi 
sam kvæ m t þvi, hve nær leyfi var afhent, hve nær úr gildi gengið, svo og 
það fleira, er atvinnum álaráðherra kann að ákveða.

7. gr.
Nú synjar lögreglustjóri um verslunarleyfi eða ágreiningur verður um  

það, hvort aðili hafi mist verslunarheim ild  sfna, og er h on u m  þá rjett að bera



úrskurð lögreglustjóra undir atvinnumálaráðherra innan 3 m ánaða frá dag- 
setningu úrskurðar lögreglustjóra. E n  alt að e inu er aðilja rjett að leita úr- 
Iausnar dóm svaldsins, og stefnir han n  þá lögreglustjóra fyrir gestarjett á varn-  
arþingi hans áður 3 m ánuðir  sje liðnir trá dagsetning úrskurðar lögreglustjóra, 
ef aðili hefir ekki borið m álið  undir ráðherra, en ella 3 m ánuðir  frá dagsetn- 
ing úrskurðar ráðherra.

8. gr.
Verslunarleyfi er bundið við nafn. Þ ó  er ekkju heim ilt að halda áíram  

verslun m an n s síns látins án nýs levfis, þangað til hún giftist af nýju, nem a  
sveitaverslun sje.

í). gr.
(rreina skal glögt i verslunarleyfi, hverskonar verslun (stórsala, sm á-  

sala o. s. frv.) leyfð er. Leyfi til einnar tegundar verslunar felur ekki i sjer 
heim ild  til að reka annarskonar verslun. Þó m á sá, er fengið hefir leyfi til 
stórsölu, einnig reka um boðsverslun .

Verslunarleyfi veitir einungis heim ild  til verslunar í ák veðn u m  kaup-  
stað, löggiltum verslunarstað eða i ákveðinni sveit, sbr. þó 11. gr.

Veita m á sam a aðilja heim ild  til verslunar á fleiri s töðu m  en einum  í 
senn, svo og leyfi til fleiri tegunda verslunar en einnar i senn. Stórsalar, um -  
boðssalar og tilboðasafnarar geta þó ekki fengið heim ild  til annarskonar versl-  
unar en einhverra eða allra hjer greindra þriggja verslunartegunda, nje heldur  
geta þeir, sem  fengið hafa leyíi til annarskonar verslunar, fengið heim ild  til 
áðurnefndra þriggja tegunda.

10. gr.
Leyfi til sveitaverslunar m á eigi af hendi láta, nem a sýslunefnd telji 

heppilegt, að verslun sje i þeirri sveit, enda telji hún  um sækjanda hæfan til 
að reka þá verslun.

11. g>*.
Leyfi til lausaverslunar veitir lögreglustjóri þar sem  leyfisbeiðandi er 

heimilfastur eða þar sem  hann hygst að byrja verslun sina.
Leyfið veitir beim ild  til að versla hvar við land sem  er, ef það hljóðar  

u m > e r s lu n  á skipi, og til að versla hvar á landi sem  er, ef það hljóðar um  
verslun i landi til næsta nýárs eftir dagsetning leyfis. Taka skal fram I leyfi, 
hvort það heimilar verslun á landi eða á skipi. Takm arka m á og þær vörur, 
sem  heimilt sje að selja.

II. KAFLI.
Um bankastarfsem i o. fl.

12. gr.
Atvinnumálaráðherra veitir leyfi til:



1. tíankastarfsemi. Lög um sparisjóði halda þó gildi sinu.
2. Vixlarastarfsemi og verðbrjefamiðlunar, sk ipam iðlaraatvinnu og vöru-  

miðlara.
3. Vátryggingarstarfsemi, þar á m eðal söfnunar tryggingartilboða (agentur).
4. Veðlánaraatvinnu.

13. gr.
Eigi m á veita n e in u m  leyfi til atvinnu sam kvæ m t 12. gr., nem a liann  

sje þeim kostum  bú in n , sem  í 3. gr., eða, ef fjelag er, sem  í 4. gr. skilur. At- 
vinnumálaráðherra getur þó veitt stjórnanda eða fulltrúaráðsinanni banka und-  
anþágu frá búsetuskilyrði 3. og 4. gr. Ennfrem ur fer um  skilyrði til rekstrar 
vátrj'ggingarstarfsemi að gildandi lögum . Þ ó  sku lu  u m b o ð sm e n n  vátryggingar-  
ljelaga hjer fullnægja skilyrðum  3. og 4. gr. laga þessara eftir þvi, sem  við á.

14. gr.
U m  atvinnugreinir þær, er í 12. gr. segir, fer eftir 1. gr. s iðustu málsgr. 

m eð þeirri breytingu, að stefna skal ráðherra, 5. og 8. gr. laga þessara.
Atvinnum álaráðherra lætur halda skrá yfir leyfi m eð  sam konar skipu-  

lagi sem  í 6. gr. segir.
Úrskurði atvinnum álaráðherra um  það, hvort aðili eigi rjett til að íá 

leyfi eða hvort hann hafi mist atv innuheim ild ina  sam k væ m t þvi, m á  bera 
undir dóm stóla  m eð  sam a hætti sem  í 7. gr. segir m eð  m álssók n  á hend-  
ur ráðherra.

15. gr.
Heimild til bankastarfsem i felur í sjer heim ild  til víxlarastarfsemi og 

verðbrjefamiðlunar. Sama aðilja m á veita leyfi til allra þeirra alvinnugreina, 
sem  í 12. gr. 2. tölul. segir, svo og til söfnunar vátryggingartilboða. E n  ann-  
ars verður sam a aðilja ekki veitt leyfi til að reka fleiri af atvinnugreinum  
sam kvæ m t 12. gr. i senn.

Leyfi sam k væ m t 12. gr. veita að e ins he im ild  til atvinnurekstrar á 
ák veðn u m  stað, en leyfa m á sam a aðilja að reka atvinuu sína á fleirum stöð-  
um  en einum , enda leysi hann leyfi fyrir hvern atvinnustað.

16. gr.
Eigi m á veita n e in u m  heim ild  til atvinnurekstrar sam kvæ m t 12. gr. 2. 

og 1. tölulið, n em a hann hafi vottorð lögreglustjóra og tveggja kunnugra og  
valinkunnra m anna um það, að þeim  sje ekkert það kunnugt í fari aðilja, 
eða ef fjelag er og enginn fjelaga ber fulla ábyrgð íu lltrúaráðsm anna þess, 
framkvæmdarstjóra eða annara fyrirsvarsmanna, er geri varhugavert að veita  
hon u m  leyfíð. Atvinnum álaráðherra dæm ir um  það, hvort vottorð er fullnægj-  
andi án þess að sá úrskurður verði borinn undir úrlausn dóm stóla .



III. K A FL Í .

Urn iðju.
17. gr.

Iðja merkir í lögum  þessum  allan iðnað annan en handiðn, hvaða  
orka eða efni, vjelar eða önnur tæki sem  n otuð  eru og hvaða vörur eða efni 
sem  framleidd eru. Eigi ná þó lög þessi til iðju að því leyti sem  fvrirmæli 
laga um  vatnsorkusjerleyíi láta um  mæit.

18. gr.
Kigi m á öðru m  veita iðjuleyfi en þeim , sem  fullnægja sk ilyrðum  3, og 

4. gr. laga þessara eftir þvi sem  við á. R áðuneytinu  er þó heim ilt að veita 
undanþágu frá skilyrðum  um  heimilisfang stjórnenda Ijelags eða fulltrúaráðs-  
m an n a og eigc hlutafjársins (4. gr. 2. tölul.) ef sjerstakar ástæður eru 
fyrir hendi.

19. gr.
Lögreglustjóri veitir leyfi til iðju. Þó ákveður atvinnum álaráðherra um  

veiting iðjuleyfis ef:
1. Iðjan er líkleg til að baka einstökum  m ö n n u m , hjeraði eða ríkinu  

tjón eða óhagræði að ráði, þar á m eða l aukin sveitarþyngsl.
2. Yíst er eða ástæða er til að ætla, að nota þurfi eða nota eigi að 

nokkru ráði útlent verkafólk til iðjurekstrarins.
3. Iðjan telst sjerstaklega hættuleg m ö n n u m , sem  hana stunda.
4. Iðjan er annars svo vaxin, að hættulegf er eða varhugavert að 

leyfa liana.
20. gr.

Hvarvetna þess er lögreglustjóri hefir veitt iðjuleyfi, og atvinnum ála-  
ráðherra telur sig hafa átt að úrskurða m álið , og getur hann þá ónýtt leyfi 
lögreglustjóra að öllu  leyti eða Ieyft iðjurekstur gegn því að iðjuhöldur full-  
nægi sk ilyrðum , sem  ráðherra setur að v ið lögðu m  leyfism issi, alt án þess að 
aðili eigi kröfu til bóta á hendur rikinu fyrir leyfismissi eða fyrir tap, er hon-  
um hlýst af ák vörðun u m  ráðherra.

21. gr.
Nú verður svo  vaxin breyting á iðju eða svo löguð breyting er fyrir- 

huguð á henni, að m álið  hefði borið undir úrskurð ráðherra, ef svo hefði 
verið ástatt í öndverðu, og m á iðjuhöldur þá ekki halda áfram iðjurekstri 
þeim  eða gera breytingu, n em a atvinnum álaráðherra leyfi. Fer um málið sam -  
kvæ m t 20. gr. svo  sem  við  á.

22. gr,
Ef nauðsyn þykir, getur ráðherra sett þau skilvrði fyrir leyíi til iðju- 

rekstrar, að iðjuhöldur:



1. Sjái verk a m ön n u m  s in u m  fyrir sæ m ilegu m  h ú sak yn n u m , hjúkrun i veik-  
indum , hæfilegu bókasafni og lesstofu.

2. Kosti aukna löggæslu, sem  leiða kann af atvinnurekstri hans.
3. Kosti viðhaldsauka á vegum  og öðru m  alm enningstæ kjum , sem  atvinna  

haDs veldur.
4. Sjái um eða setji trygging fyrir umsjá allra útlendra verkam anna, sem  

verða í þjónustu hans, og þeirra, sem  þeim  verk a m ön n u m  er eða verður  
skylt að framfæra bjer á landi.

5. Að alm enningi skuli heim il afnot vega, hafna og annara slíkra sam göngu-  
tækja, er iðjuhöldur kann að gera, að svo m iklu  leyti sem  þ að  má verða  
án verulegs baga fyrir iðjuhöld.

6. Þau önnur skilyrði, sem þörf þykir hverju sinni.
23. gr.

Akvæði 1. gr. s íðustu  málsgr. m eð  þeirri breytingu, að stefna skal ráð-  
herra, 5„ 6., og 7. gr. að því leyti sem  lögreglustjóri afhendir iðjuleyfl, 8. gr. 
og 14. gr. 3. málsgr. að því leyti sem  ráðherra afhendir leyfi, gilda og um  
iðjurekstur.

Greina skal í iðjuleyfi, hverskonar iðjan er. Fara skal um  iðjuleyfi 
eftir fyrirm æ lum  2. og 3. málsgr. 9. gr. eftir því sem  við á.

IV. KAFLI.
Um nám urekstur.

24. gr.
Atvinnumálaráðherra veitir leyfi til námurekstrar. Að öðru fer um  

hann sam kvæ m t III. kafla laga þessara svo sem  við á og  nám u lögu m .

V. KAFLI.
Um veitingar.

25. gr.
Til veitingasölu og gestahýsingar í k au p stöðu m  og löggiltum verslun-  

arstöðum þarf leyfis lögreglustjóra. Til veitinga i lögum  þessum  er þó ekki 
talin matsala til fyrirfram ákveðinna m an n a eða matsala út úr húsi veitinga-  
manns. Vera skal veitingam aður þeim kostum  bú in n  sem  i 3. og 4. gr. segir 
eftir því sem  við á. E f einstakur m aðu r eða fullábyrgir íjelagar (4. gr. 1. 
tölul.) eiga hlut að máli, getur lögreglustjóri þó veitt undan þágu  frá fyrirmæl-  
um 3. og 4. tölul. 3. gr. Að öðru leyti fer eftir ák væ ðum  1. gr. siðustu málsgr. 
og 5 . - 9 .  gr. eftir því sem  við á.



VI. K A F L I .
Á k vœ ð i  um gj ö l d  f y r i r  atvinnuleyfi .

26. gr.
1000 kr. skal gjalda fyrir leyfi til:

1. Stórsölu og um boðsverslunar.
2. Bankastarfsemi.

500 kr. skal gjalda fyrir leyfi til:
1. Iðju.
2. Námurekstrar,

250 kr. skal gjalda fyrir leyfi til:
1. Sm ásö lu  alm ennt.
2. Atvinnu sam k væ m t 12. gr. 2 . - 4 .  tölul.
3. Lausaverslunar.
4. Tilboðasöfnunar.

100 kr. skal gjalda fyrir öll önnur leyfi, sem  í lögum  þ essum  getur.
27. gr.

Gjald fyrir atvinnuleyfi rennur í ríkissjóð og fylgir því lögtaksrjettur. 
Atvinnum álaráðberra er rjett að færa niður eða jafnvel gefa eftir m eð  

öllu gja ld  fyrir:
1. Smásöluleyfi.
2. Lausaverslunarleyfi,
3. Sveitaverslunarleyfi.
4. Leyfi þau, er greiða skal 100 kr. fyrir, ef sjerstaklega stendur á, svo sem  

ef sjerstök þörf þykir á veitingastað eða gistihúsi, sö n n u ð  er fátækt aðilja, 
en jafnframt nauðsyn  hans á að kom a upp atvinnunni sjer og s ínum  til 
framfæris o. s. frv.

VII. KAFLI.
Á kvœði  um  refs ingar o. fl.

28. gr.
'að varðar sektum  frá 100— 5000 kr., nem a þyngri refsing liggi við að 

öðrum  lögum , ef m a ð u r :
1. Rekur, án þess að hafa fengið leyfi eða eftir að það er af honum  

tekið, einhverja þá atvinnu, sem  leyfis þarf til lögum  þessum  sam kvæ m t.
2. Byrjar atvinnu án þess að fullnægja settum  sk ilyrðum  eða hann  

fullnægir ekki sk ilyrðum  fyrir að halda áfram byrjaðri atvinnu, sem  þó er 
ekki n iður lögð, enda hafi ekki a lm en nu r óm ögule ik i tálmað.

29. gr.
Sektir sam kvæ m t lögum  þessum  renna í rikissjóð. Auk sekta skal



dæm a sökunaut til að greiða i ríkissjóð gjald það fyrir leyfi, er h on u m  bar 
að greiða, en hann hefir ekki goldið.

Með m ál út af brotum  sam k væ m t 28. gr. skal fara sem  m eð  alm enn  
lögreglumál.

30. gr.
Halda skulu  þeir atvinnuheim ild , sem  leyfi hafa fengið sam kvæ m t  

gildandi reglum  eða byrjað atvinnu, þar sem  ekki þurfti leyfi, fyrir 15. febrú-  
ar 1922. E n  þeir, sem  eftir þann tíma byrja atvinnu eða fá leyfi sam kvæ m t eldri 
lögum  lil atvinnu, sem  leyfis þarf til sam k væ m t þessum  lögum , skulu  hafa 
leyst leyfi innan 3 m ánaða eftir að lög þessi k om a til fram kvæm dar.

31. gr.
Óskert skal atv innuheim ild  þegna annara ríkja hjer á landi, að þvi 

leyti sem  þeir kunna að eiga rýmri atvinnurjett hjer sam k væ m t sam n in gum  
en lög þessi greina.

32. gr.
Skylt er hverjum  þeim , sem  rekur einhverja þá atvinnu, er i lögum  

þessum  getur, að veita lögreglustjóra og atvinnum álaráðherra allar upplýsing-  
ar um  þau alriði, er varða skilyrði til að halda atv innuheim ild  eða fullnægju  
settra skilyrða, svo og að veita aðgang að b ó k u m  atvinnunnar i sam a  skyni.  
En skylt er að leyna alla óv iðkom an d i m en n  þvi, er rannsóknarm aður kem st  
að um  hagi aðilja fyrir rannsókn sina eða uppiýsingar hins.

33. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. januar 1923.
Erá sam a tíma eru úr lögum  num in:
Tilsk. 17. nóv. 1786 10. gr., að svo m iklu  leyti sem  hún er enn í gildi.
Opið brjef 29. okt. 1824.
Lög nr. 28, 7. nóv. 1879.
Lög nr. 28, 2. des. 1887.
Lög nr. 78, 22. nóv. 1907, 6. gr., svo  og öll ön n u r  lagafyrirmæli, sem  

brjóta bág við ákvæði þessara laga.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  þ e t t a .
Alþingi 1919 samþykti 13. ágúst svolátandi ályktun:

»Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og leggja 
fyrir næsta Alþingi frumvarp eða frumvörp um:

1. Heimild utanrikismanna til þess að ná landsvíst bjer á landi, til þess að 
reka hjer hvers konar atvinnu, og um það, hve nær þeim verði úr landi 
vísað og hvaða ráðstafanir stjórnarvöld skuli gera í því skyni.



2. Rjett fjelaga til að reka hjer atvinnu, og
3 . Önnur þau ákvæði, er ástæða þykir til að setja um rjettindi útlendra manna 

og sky!dur«.
Með lögum nr. 10, 18. maí 1920, um eftirlit með útlendingum, er 1. lið- 

ur þingsályktunarinnar tæmdur, nema ummæli hans um rjett útlendinga til at- 
vinnu hjer á landi. Sá hluti 1. liðs og 2. liður eru því eftir. Með frumvarpi þessu 
vill landsstjórnin verða við áskorun þingsins að þessu leyti.

Um 3. lið ályktunarinnar athugast, að trauðla mun sem stendur vera 
þörf á lagafyrirmælum um rjettindi útlendra manna og skyldur hjer framar en 
i gildandi lögum og frumvarpi þessu segir. Höfuðregía laga vorra er sú, að út- 
lendir menn njóta sömu rjettinda á landi hjer sem landsmenn sjálfir. Þeir njóta 
sömu mannhelgi, sömu eignhelgi, geta með sama hætti leitað aðstoðar dómstóla, 
geta stofnað hjúskap, taka arf o. s. frv. Þar sem þörf hefir þótt að gera upp 
á milli erlendra þegna eða erlendis búsettra manna og íslenskra, eða hjer búsettra 
manna, þar hafa verið sett lög. Má þar til nefna 16,, 29., 30. og 75. gr. stjórnar- 
skrár 1920 um embættisgengi, kosningarijett og kjörgengi til alþingis, lög nr. 63, 
69 og70 , 28. nóv. 1919 um heimild erlendis búsettra manna til að eiga hjer rjett- 
indi yfir fasteignum og um heimild til að nota islenskan fána á skipum.

Flest lönd þykjast nú á límum þurfa að tryggja þegnum sínum og þá
einkum þeim, sem eru búsettir í landinu, gæði þess. En til þess verður að tak-
marka atvinnufrelsi útlendra manna i landi hverju. Smáþjóð veröur þetta — að 
öðru jöfnu — meiri nauðsyn en stórþjóðunum, og nauðsynin getur orðið og mun 
venjulega verða því rikari sem landið geymir meiri auðæfi og hetír meiri fram- 
faraskilyrði. En með þessu er ekki sagt, að bægja skuli frá landinu öllum útlend- 
um mönnum eða útlendu fje. Yms þarfleg fyrirtæki geta ef til vill því að eins 
komist á stofn, að útlendir menn gangist fyrir þeim og leggi Qe til þeirra. En nú
á tímutn eru oftast stofnuð fjelög í þessu skyni, og verður því líklega aðalatriðið
að setja lög um atvinnuheimild erlendra fjelaga.

Eað mundi þó varla vera vel fallið, að gera alveg sjerstakt frumvarp um  
atvinnurjettindi útlendinga á landi hjer. Atvinnulöggjöf landsins er enn ófullkom- 
In, þvi að í lög vantar ým s fyrirmæli um atvinnurjett manna, sem ekki miðast 
eingöngu eða sjerstaklega við útlendinga. Er bjer einkum átt við skilyrði aimenn 
til þess að reka ýmsa atvinnu, og hvaða atvinnu skuli reka leyfislaust og til 
hverrar skuli þurfa leyfi stjórnarvalda og með hvaða skilyrðum megi veita slik 
leyfi. Þó er hvorki nauðsynlegt nje vel fallið, að taka til athugunar alla atvinnu-  
löggjöf vora í rýmri merkingu að þessu leyti. í lögum eru nú mörg ákvæöi um 
atvinnurjettindi, sem engin ástæða er til að hreyfa við. Má nefna lög um lækn-
íngaleyfi nr. 38, 11, júlí 1911, rjett til að flytja mál fyrir hæstarjetti, lög nr. 22,
6. okt. 1919, lyfsala, tilsk. 4. des. 1672, heimild til að vera útflutnings- 
stjóri, lög nr. 3,  14. janúar 1876, atvinnu við skipstjórn og vjelgæslu, Iög 
nr. 42, og 43, 3 . nóv. 1915, bifreiðaakstur, lög nr. 88, 14. nóv. 1917, um dóm-  
túlka og skjalaþýðendur, lög nr. 32, 2. nóv. 1914, auk ýmsra fyrirmæla laga 
um skilyrði iil að gegna embætti eða sýslan annars. Er víðast svo, að til
þess að rækja starfa, sem i nefndum lögum segir, þarf sjerþekkingu i einhverja 
átt. Og er það ekki hlutverk almennrar atvinnulöggjafar að fást við þessa starfa. 
Ennfremur greinir í lögum um það, hverir megi fiska í islenskri landhelgi, sbr. 
lög nr. 35, 27. sept. 1901 og 6. gr. sarobandslaganna. Verða þau ákvæði að



standa. Þar ætti illa við að setja húsetuskilvrði íslenskum þegnum, af því að 
danskir þegnar hafa fiskiveiðarjett í landhelgi hjer án tillits lil búsetu.

Auk þessa eru margar atvinnugreinir svo vaxnar, að engin ástæða er til 
að setja nokkrar skorður við rekstri þeirra, aðrar en þær, sem leiða kann af 
takmarkaðri heimild útlendra manna til að koma til landsins eða dveljast í þvi. 
Svo er t. d. um margskonar handiðn, sveitabúskap, daglaunavinnu o. s. frv.

Efni þessa frumvarps verður því takmarkað við atvinnugreinir þær, sem 
kallaðar eru á Norðurlöndum »RorgerIig Næring«, verslun, iðnaður, veilÍD gar, og 
auk þess verða ákvæði um ýmsar aðrar atvinnugreinir, sem vanta þykir alveg 
í lög landsins nú. Og verður nánar talað um einstök atriði i sambandi við hvern 
kafla og hverja grein frumvarpsins.

Um I. kafla.
Hjer segir um verslun. Er svo hagað, að sjerákvæðum um þessa atvinnu- 

grein er safnað saman í þenna kafla. Sumt, sem hjer er, á og viö aðra kafla frv. 
og er þá vísað til þess á sínum stöðum í frumvarpinu.

Um 1. og 2. gr.
í gildandi lögum er að eins munur gerður á verslun alment annars vegar 

og lausaverslun og sveitaverslun hins vegar, sjá Iög nr. 28, 7. nóv. 1879, 2. gr. 
sbr. við 5. gr. og lög nr. 28, 2. des. 1887. Þar á móti er enginn munur gerður 
milli heildsölu og smásölu. Sama leyfi þarf til hvorstveggja o. s. frv. Ekki eru 
heldur til sjerstakar reglur um leyfi til þess að reka tilboðasöfnun (agentur), að 
undanteknum ákvæðum laga nr. 78, 22. nóv. 1907, um útlenda farandsala (»Handels-  
rejsende«). Er engin ástæða til að hagga neilt við þeim lögum að því leyti sem 
þau varða farandsala búsetta erlendis. Það verður bjer eftir sem hingað til heim-  
ilt erlendum firmurn að senda hingað vörubjóða sina og þeir sæta að eins eftir- 
liti samkvæmt lögum um eftirlit með útlendingum, þar til þeir ætla að setja hjer 
upp fasta atvinnustöð.

Samkvæmt gildandi lögum þarf verzlunarleyfi (»borgarabrjef«) til þess að 
reka verslun alment og sjerstakt leyfi til að reka Iausaverslun, nema maður hafi 
áður fengið borgarabrjef, og sveitaverslunarleyfi til að reka þá atvinnu. Sömu reglu 
verður hjer haldið, með þeirri breytingu, að sama leyfi veitir ekki svo víðtækan 
rjett samkvæmt 9. gr. frv.

Það er sjálfsagt, að lyfjasala verður að hlíta öðruin reglum en verslun 
alment. Hinar undantekningarnar í 1. gr. frá þvi að verslunarleyfi skuli þurfa, 
eru væntanlega sjálfsagðar.

Síðasta málsgrein 1. gr. er nýmæli til þess að firra menn rjettaróvissu.
Um 3. og 4. gr.

Það þykir rjett að taka það skýrt fram, að veita megi giftuin konuin 
verslunarleyfi, og gildir sú heimild jafnt, hvort sem kona er samvistum við mann  
sinn eða ekki. Mun þetta ekki hafa þótt alveg vafalaust áður, þótt giftar konur 
muni þó hafa fengið borgarabrjef. *

P’ótt ekki verði hægt að dæma verslunarheimild af mönnum fyrir brot á 
þessum lögum, eru ákvæði I gildandi löguin, sem standa þótt frv. þelta verði lög



og heimila að svifta mann með dómi verslunarrjetti fyrir brot á tollögum o. fl., 
sjá lög nr. 42, 2. nóv. 1914, 1. gr. Þess vegna er sleginn varnagli um það, ef 
maður hefir fyrirgert verslunarrjetti sínum samkvæmt dómi Þar fyrir þarf hann  
ekki að hafa framið verk, sem svívirðilegt er í almenningsáliti, Og því þyrfti 3. 
tölul. 3. gr. ekki að taka til þessa atriðis.

Skilyrðið um heimilisfang á íslandi er nýlt að því leyti sem það var lal- 
ið leiða af »jafnrjetti þegnanna« fyrir 1. des. 1918, að allir þegnar Danakonungs  
hefði hjer rjett til atvinnu án þess að heimilisfang þeirra kæmi til greina. Og eft- 
ir 6. gr. sambandslaganna hafa danskir þegnar einnig rjett til atvinnurekstrar 
hjer án lillits lil búsetu meðan íslenskir þegnar haía það. Híns vegar er ekkert 
því til fvrirstöðu í sambandslögunum, að búseta í landinu sje gerð að skilyrði 
fyrir hverskonar atvinnurekstri, nema ekki mætti gera Dönum það skilyrð til 
fiskiveiða í íslenskri landhelgi, vegna ákveðinna fyrirmæla þar um i 6. gr. sbl. 
Það virðist mjög sanngjarnt að búseta í landinu sje yfirleilt gerð að skilyrði fyrir 
atvinnurekstri. Atvinnurekandi á að lifa með þjóðinni og starfa, en ekki skoða  
hana einvörðungu sem verkfæri eða grip til að græða á, eins og hætt er við að 
verði um annara þjóða menn, sem að eins koma í svip til þess lands, þar sem  
atvinna þeirra kann að vera rekin.

Skilyrðið um fjárræði aðilja virðisl vera sjálfsagt. Skilyrðið um óflekkað 
mannorð er að nokkru nýtt. Samkvæmt o. br. 29. okt. 1824 mátti ekki veita 
þeim borgarabrjef, sem dæmdir voru til hegningarvinnu, og því lögð áhersla á 
refsinguna, en ekki verknaðinn, sem sjálfsagl virðist. Hins vegar getur verið hart 
að svifta mann leyfinu með öllu, og þess vegna er veitt heimild til að leyfa hon- 
um verslunarrekstur að tveim árum liðnum. Og ef maður hefir fengið uppreist 
æru, er eínsætt, að hann á að fá leyíi eftir sömu reglum sem menn, er aldreí 
hafa orðið brotlegir.

Skilyrðið um búsforræði merkir það, að manni verði ekki veitt verslun- 
arleyfi, meðan stendur á gjaldþrotaskiftum í búi hans. Er það samsvarandi skiln- 
ingur og tiðkast hefir á samsvarandi fyrirmælum laga um kosningar tíl Alþingis.

Ef fleiri eru fullábyrgir Qelagar, verður hver að fylla þau skilyrði, sem 
um einstakan mann eru sett. Ef sumir eru fullábyrgir, en aðrir ekki (kommandit-  
fjelag), verða engin sjerstök skilyrði sett um þá óábyrgu. Um þá verða varla 
fremur sett nein skilyrði en um þann, sem t. d. lánaði manni fje til atvinnu- 
rekstrar.

Ef fjelag er, þar sem enginn er fullábyrgur fjelagi, eða stofnun, stoða 
ekki fyrirmælin um einstaka menn. Verður þá annaðhvort að setja skilyrði um 
heimilisfang fjelagsins og stjórnenda þess eða um eigendur fjárins (hlutafjárins) 
eða hvorttveggja. Hið síðastnefnda er kosið hjer, því að það virðist skapa mesta  
tryggingu fyrir því, að starfsemi fjelagsins fari ekki í bága við hagsmuni lands-  
ins, svo framarlega sem nokkur trygging er yfir höfuð fólgin í búsetufyrirmælum  
í atvinnulögum. Af ákvæðum í 4. gr. 2. tölul. leiðir það, að erlend fjelög, t. d. 
hlutafjelög, verða að eiga hjer heimilisfaDg til að geta að lögum haft bjer fasta 
verslun eða lausaverslun. Sbr. hjer við 13., 18., 24. og 25. gr.

Um 5. |»r.
Hún er til fyllingar 3. og 4. gr. Mundu ákvæði þeirra einatt verða þýð- 

ingarlítil, ef ekki væri fyrirmæii 5. gr. Hins vegar er varla ástæða til að Iáta



missi allra skilyrðanna samkvæuit 4. gr. varða missi rjettindanna. Og einnig 
mundi hart að láta breytingar á ástandinu skilyrðislaust og þegar í stað leiða af 
sjer rjettarmissinn, því er veittur frestur til að koma máli í löglegt horf eftir að 
breyting hefir orðið, sem valda mundi missi rjettarins.

Um 6. gr.
1. málsgr. er samkvæm gildandi lögnm, sjá 2. gr. laga nr. 28,1879.
2. málsgr. er nýmæli, er miðar til þess að jafnan sje auðvelt að afla sjer

vitneskju um öll verslunarleyfi. Firmaskrá eða hlutafjelaga segir ekkert um suma 
þá menn, er verslunarleyfi fá, svo að hentugt getur verið að geta fengið vitneskju
um þá á öðrum stað. Sbr. og 14. gr. gr. 2. málsgr. og 2 3 . - 2 5 .  gr. frv.

Um 7. gr.
í lögum um verslun er nú ekkert slíkt ákvæði, þó að líklega væri talið 

rjett að leita úrlausnar dómstóla um heimild manns til að fá verslunarleyfi eða
hvort hann hefði mist það, enda er um önnur mál, en þessum skyld, ákvæði,
er heimila mönnum úrlausn dómstóla um rjett sinn, t. d. lög um skipstjórn nr. 
42, 3. nóv. 1915, 15. gr., lög um vjelgæslu nr. 43, s. d., 14. gr. o. m. fl. Virðist 
einsælt, að láta sama gilda um rjeltindi þau, sem í þessu frumvarpi greinir. Til 
skýringar og til að fyrirbyggja eftir föngum rjettaróvissu eru fyrirmælin um varn- 
arþing, hverjum stefna skuli og hve nær mál þurfi að höfða.

Um 8. gr.
Mun samkvæmt gildandi rjetti. Vegna fyrirmæla 10. gr. frv. getur ekkja 

ekki rekið sveitaverslun með leyfisbrjefi manns síns, enda gat hún það ekki
heldur eftir 5. gr. laga nr. 28 7. nóv. 1879 (Dómas. Landsyfirrjettar IV.
bindi bls. 138).

Um 9. gr.
Eftir gildandi lögum veitir verslunarleyfi heimild ekki einungis til smá-  

verslunar almennrar, heldur og til heildsölu, umboðsverslunar, tilboðasöfnunar og 
lausaverslunar. Til sveitaverslunar þarf að eins sjerstakt leyfi. Á þessu verður all- 
mikil breyting ef 9. gr. frv. verður að lögum. Það virðist ekki rjett, að alment 
verslunarleyfi veiti rjett til heildsölu nje heildsöluleyfi til smásölu. Þar á móti 
virðist heildsala og umboðsverslun svo skyldar verslunartegundir, að ekki sje 
ástæða til að meina sama manni að reka þessar alvinnugreinir. Ekki virðist held- 
ur ástæða til að halda því í lögum, að alment verslunarleyfi veiti heimild til 
lausakaupmensku. Leyfið er eftir gildandi lögum staðbundið, með þessari undan- 
tekningu, og að ýta undir lausaverslun nú á dögum mun vera allsóþarft.

Loks skal þess geta, að veita má eftir frv. sama manni heimild til sömu  
verslunartegundar í fleirum verslunarstöðum, t. d. til smásölu í Reykjavik og 
Hafnarfirði eða heildsölu á sömu stöðum, en ekki til smásölu á öðrum stöðum, 
en heildsölu á hinum.

Um 10. gr.
Sama efnis sem 5. gr. laga nr. 28, 7. nóv. 1879. Skilyrðinu um að aðili 

skuli vera »búandi« er þó ekki haldið. Sýnist ekki ástæða að lögbinda heimild-



ina við það, enda hefir sýslunefnd alt af í valdi sínu að afstýra því, að nokkur 
óhæfur fái leyfið.

IJm 11. gr.
Lausaverslunarleyfi verða tvennskonar: Til verslunar af sk>pi og til versl- 

unar á landi. Leyfi til annars felur ekki í sjer heimild til hins. Hingað til hefir 
það tíðkast, þrátt fyrir ýms bönn í lögum, að menn hafa farið sveit úr sveit og 
seit ýmsan varning (»landprang«, »varningsmenn« o. s. frv.) án þess að hafa 
nokkurt verslunarleyfi, enda hefir víst ekki verið tilætlun löggjafans, að slíkt leyfi 
yrði veitt. Eftir frv. þyrfti leyfi til þesskonar lausaverslunar, eíns og annarar 
lausaverslunar, sem leyfi þarf til eftir gildandi lögum. Eins og verslunarhögum  
landsins er nú komið, er varla ástæða til að ýta undir lausaverslun, enda mun 
nú vera orðið lítið um ham

Um II. kafla.
Hjer er safnað ákvæðum um ýmsa starfsemi, sem hefir það saraeigið, að 

hún er sjerstaklega fjármálaeðlis, og fátt eitt er um mælt i landslögum, nema vá- 
tryggingarstarfsemi. Bankastarfsemi hefir hingað til að eins verið rekin hjer sam-  
kvæmt sjerstökum lögum (Landsbankinn og veðdeild hans lög nr. 14, 18. sept. 
1885 o. fl.| ísiandsbanki lög nr. 66, 10. nóv. 1905, Söfnunarsjóðurinn lög nr. 10,
2. febr. 1888, sparisjóðir áður tilsk. 5. jan. 1874, nú lög nr. 44, 3. nóv. 1915). 
Þetta frumvarp varðar auðvitað engar þessar stofnanir. Ef maður vill nú annars 
setja hjer upp banka, þá mun hann ekkert leyfi þurfa til þess, nema hann óski
einhverra ívilnana eða hiunninda, svo sem skattfrelsis, stimpilfrelsis, spaiisjóðs-
hlunninda o. s. frv. Og þess vegna verða nú ekki heldur sett nein skilyrði um  
hæfileika þess manns, sem bankastarfsemi ræki hjer. 5að virðist þó full ástæða 
til þess að gera ekki minni kröfur til manna, sem fara með þau störf, sem hjer 
greinir, en til kaupmanna alment. Og eru því gerðar uppástungur þær, sem þessi 
kafli frv. greinir.

Um 12. og 13. gr.
Eigi hefir þótt rjett að gera tilraun til að skilgreina þau hugíök, sem bjer

greinir. Er hætt við, að þesskonar skilgreiningar verði annaðhvort of þröngar eða 
of víðar. Venjan og rjettarmeðvitund manna verður að ákveða, hvað leggja skuli 
i hvert slikra hugtaka. Enda veita lög nokkura leiðbeiningu um sumt, sbr. t. d. 
lög nr. 14, 18. sept. 1885, 6. gr. og augl, nr. 48, 25. nóv. 1905, 13. gr.

Frumvarpið gerir ekki aðrar breytingar á lögum um vátryggingarstarf- 
semi en þá, að alt af þarf sjerstakt leyfi tii hennar, svo og til tilboðasöfnunar, 
og að umboðsmaður erlendra fjelaga (sbr. 2. gr. laga nr. 62, 22. okt. 1913) og 
lilboðasafnari skulu fullnægja skilyrðum 3. og 4. gr. frv. Um tilboðasafnara og 
umboðsmenn, ef fjelag er umboðsmaður, skiftir þessi breyting máli, en um ein- 
staka menn, sem eru umboðsmenn samkvæmt 2. gr. laga 1913 varla, því að þeir 
munu í framkvæmdinni jafnan fylla sömu skilyrði sem sett eru í 3. og 4. gr.

Veðlánarar (»Pantelaanere«) eru hjer enn óþektir að kalla. Sú atvinna 
hefir ekki verið rekin hjer opinberlega. En rjett mun vera að leyfa hana og þá 
gegn endurgjaldi sem aðra arðbæra atvinnu. Jafnframt þvrfti að setja nýjar



reglur um okur og fjársvik, en slíkar reglur eiga ekki heima í almennum  
atvinnulögum.

Undanþáguheimildin í 13. gr. um banka virðist heppileg af því, að ella 
kynni stundum að vera ómögulegt að afla útlends fjár til banka, en annars veg- 
ar er ákvæðið væntanlega alveg hættulaust, ef öðrum skil^TÖum laganna er full- 
nægt og varúð er höfð um undanþáguveitingar.

Um 14. gr.
Virðist ekki þurfa skýringar, Má og vísa til athugasemda við 1. og 2. gr. 

og 5 , 6. og 8. gr.
Um 15. gr.

Það virðist eðlilegt, að leyfi til bankastarfsemi feli einnig í sjer heimild 
til víxilmiðlunar og verðbrjefa. Einnig þykir rjett, að sami maður hafi heimild til 
eða geti fengið heimild til allra þeirra starfa, sem getur i 2. tölul., svo og söfn- 
un vátryggingartilboða.

Um 16. gr.
Allur þær atvinnugreinir, sem í 2. og 4. tölul. 12. gr. getur, erujafnframt 

einskonar trúnaðarstöður, og er þvi mikið undir því komið, að í þær veljist 
rjettsýnir menn og ráðvandir. Til þess að tryggja það eru fyrirmæli þessarar 
greinar. Vitanlega er aldrei hægt að tryggja slfkt til hlítar, en ætla má þó, að 
fyrirmæli þessarar greinar muni heldur verða til þess að bægja allskostar óhæfum  
mönnum frá þessum atvinnugreinum.

Um III. kafla.
Um iðnað er að vonum fyrirmælafátt i islenskum lögum. Hjer hafa 

lengstum svo að segja að eins verið stundaðar ýmiskonar handiðnir (smiðar, 
klæðskurður, bókband o. s. frv.). Er ællasl til, að allar þær iðnir, sem hand-  
iðnir mega kallast, verði reknar leyfislaust hjer eftir sem hingað til, sbr. tilsk. 17. 
nóv. 1786 10., 12. og 13. gr. Um alla iðju, eins og það hugtak er skilgreint bæði 
í þessu frumvarpi og frumvarpi stjórnarinnar til vatnalaga, er ætlast til að annað 
gildi, að þar þurfi leyfi. Hvenær sem menn skilur á við ríkisvaldið um það, 
hvort einhver starfsemi sje iðja eða handiðn, má leita úrlausnar dómstóla sam-  
kvæmt 23. gr. sbr. 1. gr. siðustu málsgr. og þurfa menn þvi ekkert að eiga á 
hættu um það, að byrja starfsemi leyfislaust, sem leyfis kynni að þurfa til 
að lögum.

Leyfis er krafist til þess að unt sje að hafa eftirlit með því, að menn 
setji ekki upp atvinnu, sem ef til vill er stórhættuleg hagsmunum landsins. Sjaldn- 
ast mun vera um slikt að vjela. Flestar þær iðjugreinar, sem settar verða í fram- 
kvæmd á landi hjer, munu verða hættulausar og ástæða til að styðja þær frem- 
ur en stóðva. Mörg þau fyrirtæki, sem mönnum mun helst standa stuggur af, 
munu að vísu hníga undir löggjöf um vatnsorkusjerleyfi, þegar hún er komin. 
En bæði er það, að ekki er ráðið enn, hvenær sjerleyfislögum verður á komið, 
og að sjerleyfislög ná alls ekki til allskonar iðju. Þau taka að eins til iðju, ef 
vatnsorka er notuð til hennar og raforka. Því taka sjerleyfislög ekki til iðju, sem



rekin er með raforku framleiddri með kolum, steinoiíu, bensini o. s. frv. Enn- 
fremur taka sjerleyfislög ekki til iðju, ef vatnsorkan, sem heimilt er að nota tii 
iðjunnar, er undir ákveðinni hestaflatölu, t. d. 500, 1000 o. s. frv. að þarf þvi 
iðjulög utan sjerleyfislaga, og við iðju, sem sjerleyfislög ná ekki til, geta sðmu  
annmarkar eða líkir loðað sem við (stór)iðju sjerleyfislaganna, og þarf líka þess 
vegna lög um iðju alment við hiið sjerleyfisiaga. Gilda þá hvor lðgin á sinu sviði.

Um 17. og 18. gr,
Skilgreining hugtaksins iðja er hjer hin sama sem í frumvarpi stjórnar- 

innar til vatnalaga, en þangað er skilgreiningin tekin úr frumvarpi meiri hluta 
fossanefndar. Annars vísast til athugasemda við þenna kafla og víð 3. og 4. gr. 
frv. Undanþáguheimildin í 18. gr. er sett af sömu ástæðum sem í aths. við
13. gr. segir.

Um 19.— 21. gr.
Það verður væntanlega tíðast, að lögreglustjóri veiti iðjleyfi, því að off- 

ast verður enga hættu af þvi að óttast. Það mun mega gera ráð fyrir því, að  
annmarkar þeir, sem 1. —4. tölul. 19. gr. getur, verði ótíðir, og að íógreglustjóra 
verð því rjett að veita leyfi. Hins vegar gera ákvæði 20. gr. það að verkum, að  
menn munu jafnan leita til atvinnumálaráðherra, þegar orka kann tvimæfis um  
heimild lögreglustjóra til þess að veita leyfi. Mun því ekki þurfa að gera ráð 
fyrir því, að ráðherra þurfti oft að nota heimildina til að ónýta leyfi lögreglu- 
stjóra. Enda mun oftast nægja, að leyfishafi framkvæmi einhverjar öryggisat- 
hafnir að boði ráðherra. F*að virðist einsætt, að leyfi ráðherra þurfi ril þess að 
halda áfram iðju, sem lögreglustjóra var rjett að leyfa í öndverðu, ef atvik breyt- 
ast svo að leyfi ráðherra hefði þurft í upphafi, ef þá hefði verið svo ástatt. Ef 
það væri ekki, þá yrði krafan um ráðherraleyfi til iðjunnar oft þýðingarlítil og 
stundum alger markleysa. Ráðherra getur, ef slíkar breylingar verða, bannað iðj - - 
una, eins og hann hefði getað neitað um leyfi til hennar í upphafi, eða leyft hana; 
með skilyrðum, sem væntanlega mun verða tíðara.

Um 22. gr.
Svipuð ákvæði eru víða sett í lög um vatnsorkusjerleyfi. En e ins og  segir 

í aths. við þenna kafla, getur verið líkt ástatt um iðju, sem sjerleyfislög taka 
ekki til. Og því eru fyrirmæli þessarar greinar tekin í frumvarpið. Annað mál er 
það, að varia verður oft jafnbrýn þörf á að beita ákvæðum greinarinnar um iðju, 
sem sjerleyfislög ná ekki til, sem um sjerleyfislagaiðju. Samt sem áður þykir 
vissast að hafa heimild ráðherra svo rúma, að hann geti að lögum sett hverjar 
þær skorður við tjóni eða óhagræði af iðju, sem nauðsynlegar eða heppiiegar 
kynní að þykja hverju sinni. Má gera ráð fyrir því, að engin stjórn fari lengra í 
þessu efn en nauðsyn ber til, því að ekki er til þess ætlast, að varúðar-fyrirmæli 
þessi verði uotuð til að hefta að þarflitlu nytjafyrirtæki.

Um 23. gr.
Tilvlsunin til 9. gr. 2. og 3. málsgr. merkir það, að iðjuleyfi sje slað- 

bvndið,  eins og verslunarleyfi, að sami aðili geti fengið Ieyfi til iðjurekstrar á



ileirum stöðum en einum i senn og til fleiri en einnar iðjutegundar i senn, Að 
öðru leyti virðist ekki þurfa að skýra þessa grein.

Um IV. kafla.
Um námur eru tiltölulega merkileg fyrirmæli í lögum vorum. Námulög  

nr. 50, 30. júlí 1909, segja fyrir um málmleit og málmleitarleyfi, málmgraftar- 
leyfi og útmælingu námuteiga, vatnsnot í þarfir náma o. fl., rekstur náma, þau 
ákvæði, sem framkvæmdirnar sjálfar varða, og niðurlagning námu. Engin skil-  
yrði eru þar gerð um námueigendur eða námurekendur, um búsetu þeirra, þjóð-  
erni nje fjáreign. Þar á móti eru skilyrði um búsetu námueiganda og námuleigj- 
anda f lögum nr. 63, 28. nóv. 1919, 1. gr., og er búseta á íslandi sett þar að skil- 
yrði fyrir eign og leigu námurjettinda, þó svo að ráðherra getur þegið námur  
undan ákvæðum laganna. E f frv. þetta verður að lögum, þá verða bæði breyting- 
ar á námuákvæðum gildandi laga og viðbætur koma við þau. Helsta breytingin 
er fólgin í ákvæðinu um fjelagseignina, en frá því skilyrði má veita undanþágu, 
eins og búsetuskilyrðinu, sbr. 24. gr. sbr. við 18. gr. Viðbætur við gildandi lög 
eru helstar þær, að leyfi þarf sem til iðju og effir sömu reglum, svo og að ráð- 
herra hefir sama vald til að setja varúðarskilyrði um námurekstur sem um iðju 
og að banna hann, ef nauðsyn er til o. s. frv. Sbr. 19.— 22. gr. Og má vísa til 
aths. við þær greinir og yfirleitt III. kafia, að þvi viðbættu, að alveg sömu ástæð- 
ur geta verið fyrir hendi um námurekstur að þessu leyti sem iðju, og síst minni, 
t. d. hættusemi starfseminnar, innflutningur útlends verkafólks, aukin löggæsla 
o. s. frv,

Um V. kafla.
Eftir tilsk. 17. nóv. 1786, 10. gr. þurfti leyfi amtmanns til þess að halda 

veitingahús i kaupstöðum. Þeirri reglu er og fylgt bjer, að leyfi skuli þurfa til 
þess að halda veilingahús og gistihús i kaupstöðum og kauptúnum. Ulan þeirra, 
i sveitum, hefir ekki þurft leyfi í þessu skyni, og þykir ekki ástæða til að breyta 
þeirri reglu, þeir sem einungis selja mat (kost) til fyrirfram ákveðinna manna 
(»kostgangara«, matur seldur við »sluttet Bord«, eins og það er kallað á dönsku)  
eða út úr húsi, þurfa ekki leyfi eftir frv. fremur en nú. Vera má, að sumstaðar  
sje erfitt að fá nokkurn til þess að halda gistihús, og þykir því rjett að heimila 
lögreglustjóra að slá af kröfum þeim, sem alment eru settar i frv. um veitingamenn,

Um VI. kafla.
Það er algert álitamál, hvaða gjald skuli heimta fyrir leyfi til þeirra at- 

vinnugreina, sem í lögum þessum segir. Gjald það. sem uú er greitt fyrir verslun- 
arleyfi, er og hefir lengi verið óhæfilega lágt, sjerstaklega af því að heildsölu er 
einnig hægt að reka og umboðsverslun eftir verslunarleyfi. Hjer er gjaldið yfir- 
leitt hækkað og þó einkum fyrir leyfi til þeirrar atvinnu, sem reynslu samkvæmt 
hefir orðið gróðamikil. Hins vegar getur svo staðið á, að hart sje að heimta fult 
gjald eða jafnvel nokkurt gjald, svo sem ef ekkja með mörg börn setur upp 
smáverslun eða kaffthús til þess að afla börnum sínum framfæris. Sama er um



gistihús í sumum kauplúnum. Þeirra er ef til vill brýn þörf, en erfitt er að fá 
nokkurn til þess að setja þar upp veitingahús og gistihús, af þvi að óarðvænlegt
hefir reynst eða líklegt þykir, að svo verði.

Um VII. kafla.
Hjer er safnað ýmsum ákvæðum um refsingar og ým sum  öðrum fyrir- 

mælum. Skal vísað til athugasemda við hverja grein eða greinar.
Um 28. og 29. gr.

Eftir gildandi lögura eru lagðar sektir við ef verslunarlöggjöfin er brotin,
sjá lög nr. 28, 7. nóv. 1879, 6, gr. Hjer eru lagðar sektir við, en ákvæðinu um 
það, að maður skuli hafa fyrirgert samkvæmt dómi verslunarheimild sinni, ef 
brotið nemur þyngri hegningu að lögum, en sektum er hjer slept. Eftir þessu 
frumvarpi er óflekkað mannorð skiiyrði fyrir atvinnuleyfi, og missir aðiii þvi 
rjettinn eo ipso, ef hann vinnur verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti og 
er dæmdur sekur um það. Annars þykir ekki áslæða til að láta mann hafa fyrir- 
gert atvinnuheimild, þólt hann hafi brotið lögin, nema sjerstök heimild sje íil 
þess í öðrum lögum, eins og t. d. í lögum nr. 42, 2. nóv. 1914, 1. gr.

Um 30. gr.
Það virðist sanngjarnt, að þeir, sem byrjað hafa atvinnu samkvæmt gild- 

andi lögum, haldi rjetti sinum, enda þótt löggjöfin breytist. Einungis virðist at- 
hugamál, hvort ekki skuli gera undantekningu um þá, er hafa fengið leyfi eða 
byrjað atvinnu að eins skömmum tíma áður en lögin koma til framkvæmdar, 
oft sýniiega í því einu skyni, að losna undan nýju lögunum. Það virðist rjett að 
fyrirbyggja slíkt eftir föngum. Hjer er því stungið upp á því, að levfi fengið eða 
atvinna byrjuð fyrir 15. febr. 1922 skuli ekki leysa neinn undan að fá leyfi eftir 
lögum þessum, ef hann vill halda atvinnunni áfram. 15. febr. 1922 er valinn með 
það fyrir augum, að þá muni ahnenningi vera orðið kunnugt um frumvarp þetta 
og gæti menn því farið að reyna að komast undan fyrirmælum þess.

Um 31. gr.
Samningar við önnur ríki heimila stundum þegnum hvors jafnrjetti við 

þegna hins í hvoru ríkinu um sig. Þar sem þegnar annars ríkis kynni að hafa 
jafnrjetli til atvinnu hjer við islenska þegna, eins og t. d. danskir þegnar eftir 6. 
gr. 1. málsgr. sambandslaganna, þar er ekki gengið á rjett þeirra með búsetu- 
skiiyrðinu nje öðrum ákvæðum laga þessara. En ef vera skyldi, að þegnum ann- 
ars ríkis væri i einhverjum samningi heimilaður einhver rjettur hjer til einhverr- 
ar atvinnu, sem lög þessi taka lil, enda þólt þeir væri hjer ekki búseltir, sbr. 
sein dæmi 6. gr. 3. málsgr. sambl. þá mundu þeir eiga rýmri rjett hjer en þessi 
lög standa til. Þá væri skylt að veita þeim leyfi til atvinnu þótt þeir væri ekki 
búsettir bjer, og kæmi þá fyrirvari þessarar greinar að haldi.

Um 32. gr.
að við virðist sjálfsagt, að embættismönnum þeim, sem eiga að sjá um 

að atvinnulögum sje fylgl og sett skilyrði sje haldin, sje veitt heimild til að kreQ-



ast aðgangs að þeim skilrÍKjum, sem veita fræðslu um þau má), og að heimta 
upplýsingar af aðilja um þau. Hilt er auðvitað jafneinsætt, að halda skuli leyndu 
fyrir óviðkomandi mónnum, því er embættismaður hefir fyrir rannsóku sína 
komist að um hagi aðilja.

Um 33. gr.
Athygli skal hjer vakin á þvi, að opið brjef 7. apríl 1841 stendur ekki 

meðal þeirra lagaboða, sem ællast er til að falli úr gildi með lögum þessum og 
eru sjerslaklega til nefod. Ekki fellur þetta opna brjef heldur úr gildi af því, að 
það brjóti bág við nokkurt ákvæði laga þessara. Það er tæplega ástæða til þess 
að afnema þetta opna brjef enn þá. Og þvi er það ekki tekið með hinum laga- 
boðunum i þessari grein.


