
8. Frnmvarp
til laga um einkaleyfi.

(Lagt fyrir Alþingi 1923).

1. gr.
Einkaleyfi er rjett að veita fyrir ný jum  uppgötvunum , er hagnýttar 

verða í iðnaði, eða er framleiðslu þeirra m á  reka sem iðn.
Enginn m á þó öðlast einkaleyíi fyrir:

1. uppgötvunum , er eigi verða ta ldar að hafa neitt verulegt gildi;
2. uppgötvunum , er no tkun  þeirra k em u r  í bága við lög, siðgæði eða alls- 

herjarreglu;
3. nýfundnum  læknislyfjum, neysluefnum eða nautnar.

Einkaleyfi m á  þó veita fyrir sjerstakri aðterð við tilreiðslu slikra hluta.
Uppgötvun telst ekki ný, ef h ún  hefir, áðu r  en einkaleyfis var beiðst, 

verið leidd þannig í Ijós í riti eða endursm íð, sem alm enningi er heimilt að 
kynna sjer, eða verið höfð svo opinberlega um  hönd  i riki þessu, sýnd á sýn- 
ingu (sbr. þó 23. gr.) eða höfð til sýnis þeim, er sjá vildu, að þeir, er vit 
hafa á, geti framleitt hana eftir því.

Til rita, er almenningi er heimilt að kynna sjer, teljast ekki i skilningi 
laga þessara lýsingar á uppgötvunum , er lagðar eru fram til sýnis almenningi 
í ríki þessu, sam kvæ m t 13. gr. laganna, eða í erlendu ríki sam kvæ m t sams- 
konar lagaákvæði.

Að áskildu gagnkvæmi getur konungur  ákveðíð, að uppgötvanalýsingar, 
er gefnar eru ú t embættislega í erlendu ríki, skuli ekki fyr en að tilteknum  
tlma liðnum  teljast til rita, er alm enningi er  heimilt að kynna sjer, í skilningi 
laga þessara.

2. gr.
Rjett er að veita einkaleyfi fyrir breytingum  á uppgötvunum , sem áður 

er fengið einkaleyfi fyrir, ef svo mikið kveður að breytingum  þessum, að þær 
megi í sjálfu sjer teljast uppgötvanir.



Slíkt einkaleyfi nefnist aukaleyfi, og skal í því be rum  orðum ^vísað  til 
frumleyfisins, að því viðbættu, að aukaleyfið veiti ekki leyfishafa rjett til að 
hagnýta sjer aðaluppgötvunina.

3. gr.
Uppgötvari hefir einn rjett til að öðlast einkaleyfi, eða sá, er löglega 

hefir eignast rjett hans. S ku ldhe im tum enn  mega eigi leita fullnægingar i rjetti 
til að öðlast einkaleyfi; en í rjetti þeim, er einkaleyfi veitir, m á  fullnæging- 

- ar leita.
Nú beiðast fleíri en einn einkaleyfis fyrir einni og söm u, eða nálega 

söm u, uppgötvun, og gengur sá fyrir h inum  til að öðlast leyfið, sem fyr eða 
fyrst heíir borið upp beiðni um  það.

4. gr.
Einkaleyfi skal veita fyrir 15 ár, að telja frá dagsetningu leyfisbrjefsins.
N ú er gerð breyting á uppgötvun, sem einkaleyfi er fengið fyrir, og 

getur leyfishafi þá öðlast viðbótarleyfi fyrir breytingunni, og re n n u r  það út 
ja fnsnem m a og frumleyfið.

5. gr.
Án sam þykkis einkaleyfishafa m á enginn gera sjer a tv innu eða gróða

af því:
1. að tilbúa, flytja eða hafa til sölu hlut þann, er einkaleyfður er, eða til- 

re iddur með einkaleyfðri aðferð, eða
2. að nota hina einkaleyfðu aðferð.

Þó m á án  tillits til einkaleyfis:
1. nota hluti, er fylgja sam göngutækjum  úr öðrum  löndum , í sam bandi við 

tækin sjálf, þá er þau eru um  stundarsak ir  hjer á landi, og
2. nota til langframa hluti, er fylgt hafa hingað og heyrt til samgöngutækj- 

um, sem keypt hafa verið i ú tlöndum  fyrir islenskt fje eða handa  islensku 
skipí, sem bilað hefir á sjó og gert hefir verið að í ú tlöndum .

6. gr.
Einkaleyfi verður ekki beitt gegn þeim, er farinn var að nota upp- 

götvunina hjer á landi áður  en beiðni um einkaleyfi var borin upp, eða búið 
hafði sig undir það til hlítar.

Nú hefir m aður  notað uppgötvun eftir það, er einkaleyfisbeiðni var 
borin  upp, og m á þá kom a fram ábyrgð á h endur  h o n u m  fyrir ágang á einka- 
leyfisrjett (sbr. 20. gr.), svo framarlega sem honum , er hann  tók að nota upp- 
götvunina, hefir verið kunnugt um, að einkaleyfisbeiðni hafi verið borin  upp, 
eða h an n  haldið því áfram eftir að hann  varð þess vísari. Nú hefir auglýsing 
verið birt (sbr. 13. gr.), og skal þá hafa fyrir satt, að a lkunnugt sje, að beiðn- 
in hafi verið borin  upp.

7. gr.
Fyrir  einkaleyfi hvert skal greiða 50 kr. gjald  til rikissjóðs fyrir fyrstu



5 ár leyfistímans. Fyrir næstu 5 árin  skal greiða 300 kr. gjald og fyrir síð- 
ustu 5 árin 600 kr. Gjald þetta greiðist fyrirfram fyrir 5 ár í senn.

8. gr.
Ákveða m á með konungsúrskurði,  að hið op inbera  skuli, án sam þykkis 

einkaleyfishafa, hafa rjett til að nota einkaleyfða uppgötvun m ót endurgjaldi.
Nú læ tur einkaleyfishafi líða svo 5 ár frá því er leyfið er útgefið, að 

hann  kem ur ekki uppgötvuninni í f ram kvæ m d innan  rikisins, að svo miklu 
leyti sem ætlast verður til með sanngirni, annaðhvort sjálfur, eða aðrir  hans 
vegna, og er honum  þá skylt að veita öð rum  leyfi til að nota uppgötvunina í 
iðn sinni, ef þess er beiðst, m ót endurgjaldi.

Pá er  liðin er þrjú ár frá þvi, er einkaleyfisbrjef var gefið út, er 
einkaleyfishafa sömuleiðis skylt að leyfa no tkun  einkaleyfisins þeim, er hefir 
yngra einkaleyfi fyrir uppgötvun, sem er mjög mikilsvarðandi fyrir iðnaðinn, 
en ekki er unt að hagnýta án þess að nota eldra leyfið, enda korai endur-  
gjald fyrir. Þegar svo lagað leyfi er veitt, er eiganda eldra einkaleyfisins hins 
vegar heimilt að nota uppgötvun þá, er seinna varð einkaleyfð, gegn end- 
urgjaldi.

Ráðuneytið sker ú r  því, hvort skilyrði eru til þess að öðlast leyfi til 
að nota einkaleyfi annars  m anns, sam kvæ m t lagagrein þessari. Sá, sem ber 
slíkt mál upp, greiði gjald , að upphæ ð 100 kr. Úrskurði ráðuneytisins má, 
innan  þriggja m ánaða  frá því er hann  var uppkveðinn, skjóta til dóm stólanna, 
að því er snertir  skilning þann  á lögunum , sem ú rsku rðu rinn  er bygður á.

Greín þessi næ r ekki til einkaleyfa, sem eru eign hins opinbera.
Að áskildu gagnkvæmi, getur k o n ungur  sam ið svo um  við ö n n u r  ríki, 

að það skuli eigi hafa lögmæltar afleiðingar, þótt uppgötvun kom ist eigi í fram- 
kvæm d i ríki hjer.

9. gr.
E ndurg ja ld  það, er einkaleyfisbafa ber sam kvæ m t 8. gr., skal ákveðið 

með mati óvilhallra m anna, ef ekki næst sam kom ulag.
Nú er endurg ja ld  ákveðið þannig, að greiða skuli tiltekna fjárhæð eitt

skifti fyrir öll. og skal inna hana af hendi áður  en farið er að nota upp-
götvunina.

Sje afgjald ákveðið, skulu m atsm ennirn ir ,  ef einkaleyfishafi fer þess á
leit, einnig tiltaka gjalddaga á þvi og ákveða, hverja tryggingu setja skuli fyrir
skilvíslegri greiðslu þess.

Afgjald það, er ákveðið er með mati eða úrskurði ráðuneytisins, má 
innheim ta með lögtaki.

10. gr,
Ráðuneytið ú rskurðar um einkaleyfisumsóknir.
Sá, sem vill beiðast einkaleyfis fyrir uppgötvun, á að senda ráðu- 

neytinu:
1. beiðni um  einkaleyfi, er stiluð sje til ráðuneytisins og tvirituð;
2. lýsing á uppgötvuninni, tvíritaða;
3. ennfrem ur uppdrátt,  ef raeð þarf  til þess að lýsingín skiljist, og eiga söm u-



leiðis að vera tvö eintök af h o n u m ; eftir a tvikum  ber einnig að senda 
fyrirm ynd, sýnishorn o. fl.

4. yfirlýsing um  það, hvort beiðst hefir verið einkaleyfis i öðru  ríki, er veitir 
einkaleyfl að ran n só k n  framfarinni.

Áður en leyfi sje veitt getur ráðuneytið  heimtað, að lögð sje fyrir það 
skýrsla um  árangur af um sókn um  einkaleyfið í öðrum  rikjum.

11. gr.
1 beiðninni skal greina nafn beiðanda, stöðu og heimili, svo og tákna 

uppgötvunina, eins og ætlast er til að hún  eigi að verða nefnd í leyfinu. Beið- 
andi skal og segja til, hver uppgötvari er; ef það er an n ar  en sjálfur hann, 
ber  h o n u m  að leiða fullnægjandi rök  að því, að h an n  sje löglega að rjetti 
hins kom inn.

Lýsingin á að vera svo glögg og fullkomin, að þeir, sem þekkingu hafa 
til að bera, þurfi ekki frekari leiðbeiningar við til að framleiða og nota upp- 
götvunina. Þar  á að vera Ijós skilgreining á því, sem beiðandi telur vera upp- 
götvun og vill því fá verndað  m eð einkaleyfi. U ppdræ ttir  skulu  vera greini- 
legir og haldgóðir og þannig, að allir heildarpartar, sem drepið er á í lýsing- 
unni, kom i fram i þeim, enda eiga þeir i lýsingu og uppdræ tti  að vera tákn- 
aðir m eð söm u bókstöfum  eða tölum.

Nú vill m að u r  beiðast einkaleyfis fyrir fleiri uppgö tvunum  en einni, 
og er hver annari óháð, og skal hann  þá bera upp sína beiðnina fyrir hverja 
uppgötvun.

12. gr.
Einkaleyfisbeiðni skal fylgja yfirlýsing beiðanda um, að hann  játist 

und ir  islensk lög í öllum m álum , er varða hið íslenska einkaleyfi, og lofi að 
svara til sakar  í lögsagnarum dæ m i Reykjavikur. N ú er beiðandi ekki heimilis- 
fastur hjer á landi, eða læ tur  af  heimilisfangi hjer, enda hafi hann  ekki sagt 
ráðuneytinu  til einhvers, er hjer sje heimilisfastur og hafi uuiboð fyrir hann, 
eða um boð  fellur ú r  gildi, og er þá rjett að senda tilkynningar allar, er snerta 
einkaleyfið, svo og stefnur til rje tta rhalda  hjer á landi, í ábyrgðarbrjefi, er sent 
sje ráðuneytinu  til framskíla og beri utanáskrift beiðanda eða um boðsm anns 
hans erlendis, sam kvæ m l því, sem sagt hefir verið til í beiðninni eða síðar til- 
kjmt ráðuneytinu . Bæjarfógetinn í Reykjavik tiltekur stefnufrestinn, þá er 
stefnt er á þennan  hátt.

13. gr.
E f beiðni um  einkaleyfi er ekki með þeim frágangi, sem fyrirskipað

er i 10.—12. gr., se tur ráðuneytið  beiðanda hæfilegan frest til að ráða bót á
því, sem  áfátt er.

'egar beiðnin er í rjettu lagi, læ tur  ráðuneytið  birta stuttorða auglýs- 
ingu um, að h ún  sje kom in  þvi í hendur,  og skal þ a r  getið nafns beiðanda, 
stöðu hans og heimilis og uppgötvunin  nefnd á nafn. Jafnfram t skal beiðnin 
m eð fylgiskjölum lögð fram alm enningi til sýnis á þeim stað, er ráðuneytið
tiltekur. Beiðandi á heimtingu á, að auglýsingu og framlengingu sje frestað i
6 m ánuði, frá því er  beiðnin var afhent.



14. g r .
í 12 vikur frá birtingu auglýsingar er sjerhverjum  frjálst að gefa sig 

fram við ráðuneytið  og hreyfa m ó tm æ lum  gegn því, að einkaleyfi verði veitt. 
hvort sem nú m ótm æ lin  eru  bygð á þvi, að til þess bresti a lm enn skilyrði, 
eða því er haldið fram, að leyfisveiting m undi kom a i bága við einkarjett m ót- 
m ælanda. Mótmæli skulu  vera skrifleg og rökstudd, og á að gefa leyfisbeið- 
anda  kost á að segja álit sitt um  þau.

15. gr.
Nú synjar ráðuneytið beiðanda um  einkaleyfið, en hann  telur synjun- 

ina ekki vera á rö k u m  bygða, og á h an n  þá heimting á, að málið verði tekið 
upp aftur og rannsakað  á ný, ef h an n  fer þess á leit við ráðuneytið  innan  12 
vikna frá þvi, er h a n n  fjekk frá því tilkynning um  úrslitin, og gerir grein fyrir 
m álaleitun sinni.

16. gr.
Nú hefir ráðuneytið  úrskurðað, að veita megi einkaleyfi, og skal það 

tilkynt; beiðanda og honum  jafn fram t tjáð, að ho n u m  beri að útleysa einka- 
leyfið innan  3 vikna frá þvi, er h o n u m  barst tilkynningin. Ráðuneytið  aug- 
lýsir, að leyíið sje útleyst, þegar það er gert.

17. gr.
Ráðuneytið he ldur skrá  yfir öll einkaleyfi, sem út eru gefin, og skal 

þar geta um aðalefni þvers einkaleyfis og dagsetning, en frá henni telst gildi 
þess, svo og nafn, stöðu og heimili einkaleyfishafa og um boð sm an n s  hans, ef 
n o k k u r  er.

Þegar einkaleyfistíminn er á enda, eða einkaleyfi fellur niður, eða er 
metið ógilt að öllu eða nokkru  leyti, skal þess getið í einkaleyfaskránni.

Sömuleiðis skal geta þess í skránni, er ráðaneytinu  berst tilkynning 
um skilríki fyrir, að einkaleyfi hafi verið framselt öðrum , eða höfð hafi verið 
umboðsmannaskifii.  Meðan ekki er kom in  tilkynning um  slíkt, m á höfða mál 
út af einkaleyfinu á h endur  h inum  fyrri einkaleyfishafa eða um boðsm anni.

H verjum  m ann i er heimilt að kynna sjer bæði einkaleyfaskrána og 
um sóknir  þær, lýsingar og annað, er snertir  útgefin einkaleyfi.

18. gr.
Auglýsingar frá ráðuneytinu  u m  einkaleyfi sku lu  b irta r  í blaði þvi, 

sem flytur op inberar  auglýsingar.
19. gr.

Nú telur einhver, að einkaleyfi kom i í bága við rjett sinn, eða við 1. 
gr. 3. lið í lögum þessum, og að því hefði ekki átt að veita það, eða veita það 
innan þrengri takm arka  en gert hefir verið, og getur hann  þá höfðað mál til 
ógildingar einkaleyfinu á heimilisþingi, eða um sö m d u  varnarþingi einkaleyfis- 
hafa eða um boðsm anns hans i riki hjer, sbr. 12. gr.



í hvert skifti sem dæ m t er, að einkaleyfi sje n iður fallið eða ógilt, ber 
dóm stó lnum  að senda ráðuneytinu  afrit af d ó m n u m .

20. gr.
Hver sá, er gengur á rjettindi þau, er einkaleyfi veitir (5. gr.), er skyld- 

ur  að bæta þeim, er fyrir ágangi verður, alt það tjón, er h an n  af því biður, 
sam kvæ m t a lm ennum  skaðabótareglum ; m u n ir  þeir, er ólöglega hafa verið að- 
fluttir, t ilbúnir eða boðnir  til kaups, sku lu  lá tn ir  af hendi við hann , ef hann 
krefst þess, gegn því að hann  greiði andvirði þeirra, eða að það sje látið koma 
upp í skaðabæ tur þær, er h o n u m  bera. Sá, sem af ásettu ráði gengur á einka- 
leyfisrjett, skal auk  þess sæta sektum , alt að 2000 kr. fyrir fyrsta brot, og ef 
brotið er ítrekað, alt að 4000 kr. eða fangelsi. Sektirnar renna  í ríkissjóð.

21. gr.
Mál, sem höfðuð eru í því skyni að kom a fram  hegningu eftir 20. gr., 

skulu  rekin  sem einkalögreglumál.
N ú er því haldið fram í málinu, að einkaleyfið sje n iður fallið eða 

ógilt, og ber  að leggja dóm  á það atriði, svo framarlega sem sekt eða sýkna 
hins kæ rða er u n d ir  því komin.

Bæði hegning og skaðabæ tur falla niður, ef ágangur er ekki kæ rður 
innan  árs  frá því, er einkaleyfishafa varð kunnugt u m  hann , eða innan  3 ára 
frá því, er h an n  átti sjer stað.

22. gr.
Lög þessi ná  eigi til einkaleyfa, er veitt hafa værið eftir reglum þeim, 

er gilt hafa hingað til.
Með einkaleyfisumsóknir, sem b o rn a r  hafa verið upp, en ekki afgreidd- 

ar, áð u r  en lög þessi ganga í gildi, ber að fara eftir reglum þeim, er gilt hafa 
til þessa, og ber að veita einkaleyfi, ef til kem ur, eftir söm u reglum.

23. gr.
N ú hefir uppgötvun  verið sýnd á íslenskri sýningu, eða alþjóðasýningu 

hjer á landi, og á þá fundn ingarm aður heimting á að fá einkaleyfi fyrir 
henni, ef hann  ber  upp  beiðni um það innan  6 m ánaða  frá því, er uppgötvun- 
in var látin á sýninguna, og k e m u r  þá eigi til greina, þó að uppgötvuninni 
hafi á því tímabili verið lýst, eða h ún  notuð, svo sem  segir í 3. lið 1. greinar. 
Með konunglegri tilskipun m á ákveða, að hið sam a skuli gilda um  uppgötvanir, 
sem sýndar  eru á alþjóðasýningum í öðru  riki.

E n n  frem ur m á ákveða m eð konunglegri tilskipun;
1. að hver sá, er sótt hefir u m  einkaleyfi fyrir uppgötvun  í öðrum  rík jum , 

er tiigreind sjeu, einu eða fleirum, skuli eiga heimting á að öðlast einka- 
leyfi fyrir hinni söm u uppgötvun  hjer á landi, ef hann  beiðist þess innan  
12 m ánaða frá því er fyrsta beiðnin var borin  upp, og það þótt uppgötv- 
un inni hafi á nefndu tímabili verið lýst, eða h ún  notuð, svo sem segir i
3. lið 1. greinar; og

2. að beiðni, sem þannig heflr verið borin  upp  h jer á landi, skuli standa svo



að vígi gagnvart öð rum  beiðnum , sem hafi hún  verið borin  upp ja ln -  
snem m a og sú, er fyrst var borin  upp  í öðru  ríki.

24. gr.
Ráðuneytið getur sett nánari reglur u m  afgreiðslu einkaleyfa, fyrir- 

komulag einkaleyfisbrjefa og efni, svo og annað, er m eð þarf  til að kom a lög- 
u n u m  í fram kvæm d.

25. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. j a n ú a r  1924.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
F ru m varp  til laga um  e in k aleyfi hefir þ r isvar s in n n m  áðu r verið  lagt fyrir 

AlþÍDgi. N ú er fru m varp ið  enn á n ý  lagt fyrir A lþ in gi, e in s og  það var sam þ yk t  
í efri d e ild  á þ in gin u  1922. Að öðru  ley ti v ísa st til a th u g a sem d a n n a  v ið  frum varp  
það, sem  lagt var fyrir A lþ ingi 1922 , A lþ .tíð . 1922  A b ls . 147 — 148. '


