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Efni: Umsögn um 333. mál á 145. löggjafarþingi; Frumvarp til laga um breytingu á 
höfundalögum nr. 7 3 /1 9 7 2  með síðari breytingum (endurskoðun höfundalaga, 
einkaréttindi höfunda og samningskvaðir)

Þann 13. maí s.l. skilaði Myndstef inn umsögn um sama frumvarp, og vísar í það sem 
kom fram þar, sérstaklega hvað varðar sameiginlega umsýslu höfundaréttar og 
samningskvaðir.

Myndstef fagnar því að frumvarpið taki mið af breytingum í takt við tækninýjungar og 
síauknar kröfur um aukið aðgengi. Að auki fagnar Myndstef því að höfundalög verði 
samræmd höfundalögum nágrannalanda okkar, enda nágrannalöndin okkar oft talin 
hafa leyst tækninýjungar, kröfur um aðgengi og sanngjarna þóknun á afburðarhátt með 
svokölluðum heildarleyfum á grundvelli samningskvaðar. Í því 
samhengi vill Myndstef því benda á eftirfarandi:

Höfundar

Það hefur því miður virst gleymast, eða réttara sagt týnast, í umræðunni um hið 
samnorræna kerfi heildarleyfa á grundvelli samningskvaða, hver áhrif þessa kerfis eru 
fyrir höfunda sjálfa, og hversu mikið það er til hagsbóta. Það má alls ekki gleymast í 
þessari umræðu að um er að ræða not þar sem „illmögulegt er að  semja um áætlaða  
notkun á einstaklingsgrundvelli, til dæmis þegar um er að  ræða mikla notkun fjö lda  verka 
margra rétthafa", eins og segir orðrétt í greinargerð sem fylgir ofangreindu frumvarpi.

Eins og gefur auga leið, er sérstaklega verið að tala um not á internetinu, eða önnur svið 
sem „illgerlega er vegna umfangs og kostnaðar að  ná til allra rétthafa íþeim  tilgangi að  
semja við þá hvern um sig", eins og einnig segir orðrétt í greinargerðinni. Í raun má segja 
hreint og beint að ef heildarsamninga nyti ekki við í þessum efnum, þá væru not 
ómöguleg eða jafnvel yrðu verkin notuð í leyfisleysi, án nokkurrar greiðslu til höfundar. 
Það er því til verulega bóta að það sé þó til eitt kerfi í heimi hins flókna höfundaréttar, 
sem virkar -  og ekki bara sem virkar og er margreynt af samtökum hér á landi og í 
nágrannalögnum okkar, heldur sem einnig eflir réttindagæslu höfunda og ýtir undir 
virðingu fyrir framlagi þeirra til samfélagsins með því að opna augu notanda og gera þá 
meðvitaðri um notin, og stuðlar þar með að viðurkenningu á sanngjarni umbun til 
þeirra.

Það er svo óþarfi að fara löngum orðum um þá hagræðingu og skilvirkni sem felst í þessu 
kerfi fyrir notanda en kerfið auðveldar not höfundavarinna verka og gerir almenningi
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kleift að njóta menningararfsins á eins löglegan, notendavænan og auðveldan hátt og 
hægt er.

Og svo hið augljósa -  til að svona kerfi geti yfirleitt virkað, þurfa greiðslur og umsýsla 
þess að eiga sér stað af aðila, eða samtökum, sem fara svo með réttindi verulegs hluta 
höfunda þeirra sem um ræðir. Það er einmitt grundvallaratriði þessa kerfis -  að vegna 
þessa umfangsmiklu flóknu nota, þar sem afar erfitt er að fá heimild á einstaklings- 
grundvelli, og jafnvel enn erfiðara að semja við hvern og einn höfund, að til séu samtök 
þessara höfunda, sem fara með umboð þeirra til að semja, innheimta og úthluta í slíkum 
tilfellum.

Þetta er grundvallareinkenni heildarleyfa, og það má rífast um það fram og til baka 
hversu margar krónur þetta eru, eða í hversu margar sneiðar greiðslurnar skiptast, eða 
hverjir séu eiginlega þessir peningagráðugu "milliliðir" og aumingja þeir höfundar sem 
standa utan samtaka en hafa engu um það ráðið hvernig farið sé með réttinn þeirra....

En á meðan þetta kerfi virkar, og ekkert annað er í boði fyrir ofangreinda notkun, gefur 
það auga leið að það verður að innleiða þetta kerfi í höfundalög -  helst í gær.

Samtök höfunda

Og þá nokkur orð um eitt þessara deilumála sem virðist ætla að verða til þess að 
sanngirni, hagkvæmni og skilvirkni þessa kerfis gleymist algerlega , því miður -  bæði 
fyrir notendur og höfunda.

Það að andsvarsmenn frumvarpsins stimpli samtök höfunda sem milliliði sem hirði allan 
pening höfunda, og saki þau um ógagnsæi og næstum fjárdrátt, er með ólíkindum. 
Myndstef mælir með því að þeir hinir sömu kynni sér starfsemi höfundaréttarsamtaka 
betur, til þess að geta gert greinarmun á útgefendum, framleiðendum, 
hljómplötuframleiðendum, galleríum, leikhúsum, sjónvarpsstöðvum, forleggjurum og 
svo framvegis annars vegar, og samtökum höfunda hins vegar. Um fyrri gildir 
samningaréttur, og eru samningar frjálsir á hinum almenna markaði í þessum efnum 
með framsali, á meðan um samtök höfunda gilda höfundalög og umboð, er höfundar 
veita samtökum sínum fyrir umsýslu endurnotkunar á verkum sínum, en ekkert 
framsal á rétti á sér stað.

Reynslan af heildarleyfum

Að lokum bendir Myndstef á það sem kom fram í fyrri umsögn okkar einnig. Myndstef 
hefur þegar gert heildarsamninga um áraraðir við notendur, 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. Það hefur hlotist afskaplega góð 
reynsla af því.

Hér má sjá link inn á þá notendur sem eru með rammasamning við Myndstef varðandi 
tiltekin not:



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

Að setja ákvæði um samningskvöð og heildarsamning inn í höfundalög yrði til verulegra 
hagsbóta og viðurkenningar fyrir höfunda. Að réttur þeirra til sanngjarnar endurgreiðslu 
sé lögfestur í þessum tilvikum og þetta kerfi loksins viðurkennt er enn eitt skrefið í 
baráttu myndhöfunda (og annarra höfunda) fyrir því að höfundaréttur þeirra sé virtur í 
því upplýsingasamfélagi sem við lifum í í dag.

Hingað til hefur það verið eitt aðalbaráttuefni Myndstefs að tryggja að heimildir séu 
veittar og þóknun sé greidd fyrir slík umfangsmikil not, og hafa samningaviðræður við 
notendur því miður oft verið erfiðar og óþarflega tímafrekar, og sérstaklega í ljósi þess 
að notendum finnst þeir oft ekki þurfa að greiða "enda ómögulegt að hafa upp á hverjum 
og einum höfundi og notin oft svo umfangslítil á internetinu."

Já eða enn verra: "ha? Þarf ég að borga þó ég birti þetta bara á netinu? Er þetta ekki bara 
auglýsing fyrir listamanninn?"

Þetta eru rök sem höfundar vilja ekki heyra. Internetið og stafræn birting er einmitt 
framtíðin og það er höfundum og samtökum þeirra afar mikilvægt að rétt sé farið með 
þá löggjöf sem þar gildir og að réttindi höfunda séu þar tryggð í framtíðinni.

Að sjálfsögðu er það sumum höfundum mikilvægt að verk þeirra verði gerð aðgengileg á 
internetinu, stundum einungis við sérstök tilvik nota, og jafnvel án þóknunar, og er þeim 
þá að sjálfsögðu í sjálfvald sett að segja sig undan því kerfi sem um ræðir, eða samtökum, 
og takmarka höfundarétt sinn. Þetta kynnir Myndstef fyrir öllum sínum félagsmönnum, 
og þó það séu ekki mörg dæmi þess að höfundar fari þessa leið, þá hafa sumir valið 
slíkt. Það skal tekið hér sérstaklega fram að höfundar geta að sjálfsögðu enn verið 
félagsmenn Myndstefs, þó þeir sjái næstum alfarið sjálfir um sinn höfundarétt og framsal 
á honum.

Að lokum

Myndstef kýs a ð g era  ekki sérstakar athugasemdir við þær umræður sem áttu sér stað á 
Alþingi við 1. umræðu nú 17. nóvember, þó það hafi verið fjölm örg atriði þar sem voru 
afskaplega sláandi að  lesa og sjá. Myndstef treystir þeim er  sitja íhöfundaréttarnefnd og 
allsherjarnefnd til að  hafa þá sérþekkingu á höfundalögum sem þ a r f til að  semja eins 
viðamikið og fram bæ rilegt frum varp og þetta er, og taka á þeim fyrirspurnum sem komu 
fram  í  umræðunum, m eð þeirri þekkingu sem þarf.

Myndstef telur ekki ástæðu til a ð g era  aðrar athugsemdir við þetta nýja frum varp og telur 
að öðru leiti að  frum varpið fe li ísérgrein argóða  lýsingu á verkreglum og umgjörð við 
veitingu heildarleyfa á grundvelli samningskvaðar og fag n ar  mjög öðrum þeim viðhorfum 
er birtast í  greinargerð.
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