
Ed. 526. Nefndarálit
uin frv. til 1. uin brevt. á 1. nr. 13 20. okt. 190ö, inn rithöfundarétt  og prentrétt.

l ’rá minni hl. inenntainálanefndnr.

Meimtaniálanel'nd hefur raunar  klol'nað í þrennt í þessu ináii. Einn vill sain- 
þykkja frv. óbreytt, annar breyta því og hinn þriðji vísa niálinu til rikisstjórnar- 
innar til frekari athugunar.

Frv. þetta er að ýinsu leyti mjög alhugavert. Að vísu er þörf á að endurskoða 
gildandi Iiig uin þetta efni, þar sem þau eru nálega 40 ára gönnil og ýmiss konar ný- 
hreytni komið til greina á þeim tíma, svo sem kvikinyndagerð, útvarp og hljóm- 
plötugerð. En hér er hins vegar um mjög vandasamt mál að neða, og mátti fvrir  fram 
telja scnnilegt, að þetta mál þvrfti þann undirbiining, sem rík isstjórnin  ein getur 
Iátið í té.

í l'rv. þessu koma fram byltingarkenndar hugm vndir og áður lítt k u nnar  hér á 
landi varðandi eignarréttinn. F ram  að þessu hefur verið gert ráð fyrir, að maður, 
sem kaupir h lut eða fær hann gefinn, yrði um leið óvéfengdur eigandi hans. Nú á 
að breyta þessu. L istam aður eða listiðnaðarmaður getur selt eða gefið verk sín. En 
hinir nýju eigendur eru þó ekki eigendur nema að takm örkuðu leyti. F rum höf. á siníð



sína að verulegu leyti þ rá tt  fyrir  sölu eða gjafaafhendingu. Eftir að frv. þetta er 
orðið að lögum, er óleyfilegt fy r ir  mann, sem hefur keypt m álverk eftir íslenzkan 
m álara eða skartgrip, eins og vel ú tskorinn  göngustaf með handfangi ú r  fílabeini 
eða öðru vönduðu efni, að lána þessa hlu ti  á opinbera sýningu eða taka  áf þeim ljós- 
myndir, nema með leyfi þess, sem málað hefur m yndina eða smíðað göngustafinn. í 
framkvæmdinni vrði mjög hjákátlegt og ruglingslegt að koma við þessum tvöföldu 
eignaryfirráðum  á svokölluðum listaverkum. Auk þess yrði sennilega að v íkka þennan 
ný ja  eignarrétt, svo að hann  næði líka til fata, húsgagna o. s. frv. Vel saumuð föt, til- 
kom um iklir  kvenhattar og smekklega gerðir stólar, skápar og legubekkir geta í mörg- 
um  tilfellum verið meiri listaverk heldur en ýmiss konar framleiðsla, sem kennd er 
við listir. Það má þess vegna búast við því, ef Alþingi skapar tvöfaldan eignarrétt á 
takm örkuðu sviði, þá verði von b ráðar að færa þá stefnu út, svo að hún nái til flestra 
nytjahluta , sem ganga kaupum  og sölum.

Frv. gerir enn frem ur ráð fy r ir  að stórauka rétt ljóðskálda og tónskálda í sam- 
bandj við iðkun söngs og hljóðfærasláttar. Hér á að lögfesta það, að í hvert skipti, 
sem sungin er vísa eða leikið lag eftir islenzka menn, og sé ekki liðin hálf öld frá 
dauða þeirra, þá geti skáldið eða erfingjar þess gert f já rk rö fu  á hendur þeim, er 
stendur að söngskemmtuninni. Hér á landi eru, að því er kunnugir  menn herma, hátt 
á annað þúsund manns, konur og karlar,  í ýmiss konar söngkórum. Allt þetta 
fólk leggur á sig vinnu við æfingar og söngsam kom ur án endurgjalds og verður 
oftsinnis að leggja fram fé ú r  eigin vasa vegna þessara listrænu iðkana. Eftir að frv. 
þetta var fram  borið, hafa leiðtogar söngm enntarinnar hér i bænum  athugað málið og 
komizt að þeirri niðurstöðu, að með skatta eins og hér er um að ræða gæti svo farið, 
að hinum  mörgu kórum  og hinum  fáu einsöngvurum yrði beinlínis fyrirm unað að 
iðka söngmennt á þann hátt, að hún  yrði þjóðinni til gagns og gleði. Munu mótmæli 
í þessa átt  verða lögð fy r ir  Alþingi við meðferð málsins í efri deild.

Að öllu þessu athuguðu legg ég til, að málinu verði vísað til r ík iss tjó rnarinnar 
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þ ar  sem frv. er byggt á ný jum  og áður ókunnum  skýringum  á eðli eignarréttar- 

ins og fer þar í bág við eldri skoðun í þessu efni, og þar sem telja m á fullvíst, að sam- 
þykkt þess mundi hafa stórkostlega lamandi áhrif  á söngmennt í landinu, en hins 
vegar eru  þau skáld, sem hér um  ræðir, yfirleitt á launum  af almannafé fyrir  þjón- 
ustu sína fvr ir  mannfélagið, þykir rétt að fela r ík isstjórninni að athuga þetta mál 
gaumgæfilega, áður en löggjöf er sett að nýju  um þessi efni, og tekur deildin af fram- 
an greindum ástæðum til meðferðar næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. marz 1943.

Jónas Jónsson.


