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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum (endurskoðun 
höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir), 702. Mál.

Stjórn Myndstefs hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum 
(endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir).

Myndstef telur að verði þetta frumvarp samþykkt, muni þær breytingar sem frumvarpið hefur 
í för með sér leiða til mikilla úrbóta og styrkja til muna réttindi íslenskra myndhöfunda, og 
jafnfamt stuðla að frekari útbreiðslu og notkun myndverka.

Það er mikilvægt að halda áfram að styrkja sameiginlega umsýslu (collective management) 
höfundaréttar til að tryggja þróun á sviði lista og innan skapandi geirans almennt. Þróun sem 
annars vegar eflir gæslu réttinda höfunda og ýtir undir virðingu fyrir framlagi þeirra til 
samfélagsins og viðurkenningu á sanngjarni umbun til þeirra, og sem hins vegar auðveldar not 
myndverka og gerir almenningi kleift að njóta menningararfsins á eins löglegan, 
notendavænan og auðveldan hátt og hægt er.

1. Heildarleyfi á grundvelli samningskvaðar

Í ljósi þess vill Myndstef fagna sérstaklega þeim ákvæðum er snúa að heimild til handa 
Myndstefi (og öðrum samtökum höfunda, sbr. frumvarpið) til að gefa út heildarleyfi á 
grundvelli samningskvaðar vegna tiltekinna nota. Teljum við ekki seinna vænna að slík 
ákvæði séu sett í íslensk lög!

2. Systursamtök Myndstefs á Noðurlöndunum og framkvæmd þar

Norðurlöndin hafa ávallt verið talin okkar stóri bróðir í höfundarétti, og Evrópusambandið til 
að mynda litið mjög til framkvæmdar þar og laga við lagasetningu og fordæmi 
Evrópudómstólsins. Systursamtök Myndstefs á Norðurlöndunum (Bono, Bus, Copydan, 
Kuvesto) hafa unnið fjölmarga heildarsamninga við ýmsar stofnanir, fyrirtæki, skóla, söfn, 
útgáfur, ferðaþjónustur, fjölmiðla, ríkið ofl. á grundvelli rammasamninga og sérstakra 
heildarleyfa, en almennt ákvæði um heildarsamninga er orðið lögfest í Svíðþjóð þegar þetta er 
skrifað, og er í ferlum lögleiðingar í hinum.

3. Rammasamningar/heildarleyfi hjá Myndstefi

Myndstef nær varla að hafa tærnar þar sem systursamtök okkar hafa hælana í þessum efnum. 
Við viljum þó taka fram að þrátt fyrir að almennt ákvæði um heildarleyfi og samningskvaðir 
hafi ekki verið í höfundalögum fram til þessa, heldur einungis sérstök ákvæði (í tilviki 
Myndstefs er varðar útsendingar sjónvarpsstöðva á myndverkum, en Myndstef er nú þegar
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með samninga við RÚV, og eru samningar við Stöð 2 og Skjáinn í vinnslu) hefur Myndstef 
samt sem áður gert nokkra rammasamninga við stórnotendur myndverka, með þeim fyrirvara 
að einstökum höfundum er gefinn kostur á að standa utan samninga og að Myndstef tryggi að 
ef til eftirmála komi verði réttindi rétthafa tryggð.

Reynslan af slíkum samningum er afskaplega góð. Slíkar samningaviðræður stuðla að auknu 
samstarfi og skilningi, auk þess sem traust, vakning og virðing fyrir höfundarétti verður 
margfalt meiri með slíkum samningum. Hér má sjá link inn á þá notendur sem eru með 
rammasamning við Myndstef varðandi tiltekin not:

http://myndstef.is/islenska/endurbirting/heildarsamningar/

4. Kynningarstarfsemi og samstarf

Nú síðast liðin ár hefur Myndstef einmitt farið með öflugt kynningarstarf til upplýsinga fyrir 
myndhöfunda og notendur, þar sem kynntir eru sérstaklega slíkir samningar (auk annarra 
atriða), en Myndstef leggur mikla áherslu á að slíkir samningar séu gerðir í samtali og 
samvinnu, og að allir aðilar máls gangi sáttir frá samningaborðum. Það sem er afar áhugavert, 
og jafnvel svolítil kaldhæðni í því fólgin, er að oft eru þeir notendur sem gera samninga við 
Myndstef einnig höfundar sjálfir (fjölmiðlar, bókaútgefendur, sjónvarpsstöðvar osfrv.), og 
bera þeir mikla virðingu fyrir höfundarétti almennt -  og í raun er það einmitt það sem 
Myndstef hefur staðið frammi fyrir að fræða og kynna höfunda um -  að alveg eins og ritstjóri 
fær greitt fyrir endurnotkun greina sinna úr Morgunblaðinu, og hönnuður fær greitt fyrir 
uppsetningu bókar hjá forlögunum, þá eiga aðrir myndhöfundar einnig rétt á þóknun við 
endurnot og önnur not.

Það hefur reynst afar krefjandi að fræða aðra listamenn og höfunda um þetta tiltekna mál og 
samtal oft á misskilningi byggt. Helst væri ákjósanlegast ef öll samtök höfunda myndu vinna 
saman að þessu markmiði, og að kynning á heildarsamningum við mögulega kúnna yrði gerð í 
sameiningu,samtali og samvinnu. Hjá Myndstefi eru til dæmis til fjölmörg skapalón að 
rammasamningum sem hægt væri að samnýta og skoða í þessu samhengi.

5. Að lokum

Að lokum vill Myndstef benda á það augljósa - að þessi sérnorræna framkvæmd er að 
sjálfsögðu til þess fallin að auðvelda notkun og einnig til að tryggja að réttur höfunda sé virtur 
í leiðinni, og þá sérstaklega hvað varðar umfangsmikla notkun og notkun sem er erfitt að 
fylgjast með og næstum ómögulegt er fyrir notenda að fá leyfi hvers og eins rétthafa við 
hverja notkun, eins og til dæmis notkun á internetinu.

Síðast en ekki síst - og þetta ber að athuga sérstaklega - er að ef frumvarp þetta verður að 
lögum geta notendur, og einnig höfundar, loksins gengið að samræmdri framkvæmd í þessum 
málum -  sem stuðlar að gagnsæi, skilvirnki, hagræðni, samvinnu, samtali og jafnræði innan 
höfundaréttar almennt, en slíkt er afar mikilvægt í því hraða upplýsingasamfélagi sem við 
lifum í í dag.

Með þessum lokaorðum viljum við óska höfundum þessa lagafrumvarps til hamingju 
með stórkostlega vinnu og sköpun, og vonum svo sannarlega að frumvarp þetta verði að 
lögum og að framkvæmd heildarleyfa í höfundarétti verði gerð nákvæmari skil.
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Að auki vonum við að sú lagaframkvæmd sem mun kvikna við lögleiðingu þessa 
frumvarps muni gera það að verkum:

- að jafnræði milli listgreina verði betur tryggt,
- að einstakir höfundar og hópar höfunda hætti hér með að sæta afgangi hvað 

varðar virðingu, réttindagæslu höfundaréttar þeirra og rétt til þóknunar,
- að höfundaréttur á internetinu, og sérstaklega hin umfangsmiklu not myndverka 

sem þar á sér stað, verði sannarlega virtur, og algerlega til jafns við not tónlistar 
og kvikmynda,

- og að samtal og samvinna skapist á vettvangi höfundaréttar -  hvort sem er á milli 
samtaka, stofnanna og höfunda, og einnig ráðuneyta og ráðamanna Íslands.

Enn fremur vil ég benda sérstaklega á erindi mitt sem ég flutti á samstöðufundi 17. nóvember 
2014 sem varðar einmitt þetta mál, en það varpar upp ágætri mynd af stöðunni í dag: 
http://www. myndstef.is/islenska/frettir/

Myndstef telur ekki ástæðu til að gera aðrar athugsemdir við þetta nýja frumvarp og telur að 
öðru leiti að frumvarpið feli í sér greinargóða lýsingu á verkreglum og umgjörð við veitingu 
heildarleyfa á grundvelli samningskvaðar og fagnar mjög öðrum þeim viðhorfum er birtast í 
greinargerð.
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