
Ed. 379. Nefndarálit [45. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt og prentrétt.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin ræddi málið á fundi, og var að þeirri umræðu lokinni ákveðið að
senda það til umsagnar Háskóla íslands, þar sem gert er ráð fyrir því í frumvarp-
inu, að eignarréttur að sömdu máli skuli undir vissum kringumstæðum falla til
háskólans. Einnig var samþykkt að leita umsagnar Rithöfundafélags íslands og
Félags íslenzkra rithöfunda. Nú hafa svör borizt frá öllum þessum aðilum.

Bendir háskólinn á, að í nokkur undanfarin ár hafi lögfræðinganefndir frá
Norðurlöndunum flestum unnið að endurskoðun á höfundalögum þessara ríkja
með samræmingu fyrir augum. Er viðurkennt, að íslenzku höfundalögin þurfi
breytinga við Í ýmsum greinum, en þó talið ráðlegt að bíða endanlegra tillagna
norrænu nefndanna áður en hafizt verði handa um breytingar á höfundalögum okkar.

í svari rithöfundafélaganna segir, að stjórnir beggja félaganna séu á einu máli
um það, að þær vilji ekki að svo stöddu mæla með því, að vikið verði frá hinni
almennu reglu um rithöfundarétt á þann hátt, sem í frumvarpinu segir, enda telji
stjórnir rithöfundafélaganna, að nær mundi liggja að athuga ýmis önnur atriði i
þessu sambandi, ef breyta ætti ákvæðum laganna um þetta efni.

Svör háskólans og rithöfundafélaganna eru prentuð í heild með nefndarálitinu.
Að fengnum þessum svörum taldi nefndin rétt að afgreiða málið á þessu þingi

með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSI{RÁ:

Þar eð sameiginleg endurskoðun er fyrir nokkru hafin á höfundalögum flestra
Norðurlandanna með samræmingu fyrir augum, telur deildin ekki rétt að afgreiða
breytingar á Íslenzku höfundalögunum að svo stöddu, heldur bíða þess, að kunn
verði niðurstaða norrænu lögfræðinganefndanna, er að hinni sameiginlegu endur-
skoðun starfa, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. des. 1951.

Þorst. Þorsteinsson,
form.

Páll Zóphóníasson, Hannibal Valdimarsson,
fundaskr . frsm.

Brynjólfur Bjarnason. Sigurður Ó. Ólafsson.

Fylgiskjal I.

HÁSKÓLI íSLANDS
Reykjavík, 8. nóv. 1951.

Háskólaráð hefur farið þess á leit við laga- og hagfræðideild, að deildin léti uppi
álit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfunda-
rétt og prentrétt, en frumvarp þetta hefur Alþingi sent háskólaráði til umsagnar.

Frv. felur í sér tvær meginbreytingar á gildandi löggjöf. Í fyrsta lagi er lagt til
í frv., að 1. mgr. 22. gr. l. 13/1905 verði breytt í það horf, að eignarréttur að sömdu
máli haldist alla ævi höfundar og að auki meðan maki hans, foreldrar, börn og
barnabörn eru á lífi. í öðru lagi er sú regla orðuð, að eftir fráfall þeirra aðila, sem
nefndir voru, hverfi eignarrétturinn að sömdu máli til Háskóla Íslands. Skal tekjum
þeim, er háskólinn fær af þessum réttindum, varið til styrktar listum og vísindum
eftir nánari reglum, sem háskólinn semur, en ráðuneytið, væntanlega menntamála-
ráðuneytið, staðfestir. Verður nú farið nokkrum orðum um hvora breytinguna um sig.

I. Samkvæmt 22. gr. 1. mgr. l. 13/1905 helzt eignarréttur að sömdu máli alla ævi
höfundar og 50 ár eftir hann látinn. Regla þessi er í samræmi við þá skipan, sem
tíðast er á þessu efni í erlendum höfundalögum. Sums staðar er réttarverndin skamm-
vinnari (30 ár), en þess eru einnig dæmi, að höfundarréttindum séu ekki sett sér-
stök tímamörk, þ. e. að þau séu ævarandi.

Fyrsta álitaefnið, sem vaknar við breytingu þá, er frv. leggur til, að gerð verði
um þetta efni, er það, hvort regla frv. verði samþýdd ákvæðum Bernarsáttmálans.
Samkv. 7. gr. hans er það aðalregla, að höfundarréttindi vari meðan höfundar nýtur
við og 50 ár eftir lát hans. Eftir efni 7. gr. og þeim sjónarmiðum, er liggja til grund-
vallar henni, verður að ætla, að þau ríki, sem eru aðilar að sáttmálanum, geti víkið
frá þessu ákvæði hennar í löggjöf sinni. Hins vegar er á það að líta, að frávik í
þessu efni hafa þau' réttaráhrif, að höfundarréUindi, sem eiga uppruna sinn Í ríki
því, er setur önnur ákvæði um lengd verndartímans en 7. gr. tekur til, sæta eigi
betri kjörum í öðrum aðildarríkjum en höfundarréttindi, sem uppruna eiga í þeim
ríkjum, og ekki hagstæðari kjörum en samkvæmt löggjöf þess ríkis, sem höfundar-
réttindin stafa frá. Ef regla frv. um þetta efnisatriði yrði að lögum, nytu réttindi
íslenzkra höfunda eigi lengri réttarverndar t. d. í Danmörku og Noregi en vera
mundi eftir löggjöfinni þar í löndum, þ. e. meðan höfundur væri á lífi og 50 ár
eftir lát hans. Ef höfundur félli frá, án þess að eiga maka, foreldra, eða niðja á lífi,



nytu höfundarréttindin ekki einstaklingsverndar eftir ákvæðum frv. og væru þá
sennilega ekki heldur vernduð erlendis samkv. reglum Bernarsáttmálans.

Samkv. frv. eru eignarrétti að sömdu máli ekki sett skýr takmörk, heldur
helzt hann meðan höfundur lifir og nánar greindir vandamenn hans, "þar sem
óeðlilegt er, að þessir aðilar missi réttinn eða tekjur af verkum höfundar, ef þeir
eru þá enn á lífi", eins og segir í greinargerð með frv. Eftir þessari reglu gætu
höfundarréttindi haldizt í ætt höfundar eða hjá öðrum venzlamönnum hans tals-
vert lengri tíma en vera mundi samkv. gildandi reglum, en einnig gæti borið við, að
einstaklingsverndin stæði skemmri tíma en nú er, allt eftir því, hvernig á stendur.
Tímalengd einstaklingsverndarinnar veltur samkv. frv. á óvíssum atvikum. Gild-
andi regla um þetta efni hefur þann kost umfram frv., að minni umsvif eru því
samfara að kanna, hvort réttindin njóti einstaklingsverndar á tilteknum tíma, en
vera mundi eftir ákvæðum frumvarpsins. Eftir síðast greindum ákvæðum þyrfti sá,
er hygðist gefa út rit, að grafa uppi með rannsókn, hvort hinir tilgreindu vanda-
menn væru á lífi. Sú rannsókn gæti oft verið örðug. Niðjar höfundar, þeir er njóta
réttinda hans, kynnu að vera margir og vandkvæðum bundið að spyrja þá uppi.
Jafnvel mætti vera óvíst, hvort þessir aðilar væru lífs eða liðnir.

Ákvæði frv. á að stuðla að því, að nánir vandamenn höfundar njóti réttinda
hans að honum látnum. Eftir 22. gr. 1. mgr. laga nr. 13/1905 njóta vandamenn höf-
undar raunverulega þessara réttinda 50 ár eftir lát hans, nema höfundur hafi gert
aðra lögmæta skipan á þau efni. Börn höfundar mundu því tíðast njóta réttindanna
alla ævi sína og þá einnig foreldrar höfundar og maki, ef því væri að skipta. Barna-
börn mundu hins vegar sjaldnast njóta réttindanna, nema skamman tíma. En þess
er að gæta, að oft mundu barnahörn höfundar vera svo mörg, að lítið kæmi í hlut
hvers þeirra. Er því vafasamt að telja barnabörn með þeim vandamönnum, sem
rétthafar ættu að vera, jafnvel þótt frv. þetta yrði lögfest að höfuðefni til.

Samkvæmt erfðalögum nr. 42/1949 og lögum nr. 13/1905 ganga höfundarréttindi
í erfð. Höfundi er og rétt að arfleiða aðra menn að þessum réttindum innan þeirra
marka, sem reglur um skylduerfð og aðrar reglur um arfleiðsluheimild hasla arf-
leifendum. Þegar höfundur hefur arfleitt til tekna menn, aðra en vandamenn þá,
sem nefndir eru í frv., að þessum réttindum sínum með gildandi gerningi, sem
heimill væri að lögum, vaknar það álitaefni, hvort miða eigi einstaklingsvernd
réttindanna einnig í því tilviki við ævi þeirra vandamanna, sem frv. greinir. Hagsmun-
ir hinna síðar nefndu mæla ekki sérstaklega með því skipulagi, hvað sem öðru líður.

Í höfundalögum grannlandanna flestra er réttarvernd höfundarréttinda með
sama sniði að þessu leyti og er í gildandi lögum hér á landi. Er hagræði að því að
h•.ifa svipaða reglu hér um þetta efni og í þeim löndum, sem vér eigum mest skipti
við um höfundarréttindi. Bernarsáttmálinn telur og reglu þá, er felst i gildandi
lögum hér á landi, æskilega sem höfuðreglu um efnið.

Með vísan til framangreindra athugasemda getur laga- og hagfræðideild ekki
mælt með því, að það atriði frv., sem hér hefur verið gert að umræðuefni, verði lögfest.

Þess skal getið, að í frv. er aðeins rætt um eignarréttindi að sömdu máli, en
ekki um höfundarréttindi almennt. Þyrfti þó að taka afstöðu til þess, hvernig um
önnur höfundarréttindi færi að þessu leyti, ef horfið væri að lögfestingu frv. Þá
skal einnig á það bent, að meðal vandamenna, sem frv. getur, eru ekki taldir kjör-
foreldrar og kjörbörn. Samkv. gildandi erfðalögum og sifjalögum hafa kjörbörn í
höfuðdráttum sömu réttarstöðu og skilgetin kynbörn. Væri ugglaust rétt að ætla
kjörbörnum og kjörforeldrum sama hlut og öðrum börnum og foreldrum i þessu
sambandi.

II. Hin meginbreyting frv. á gildandi lögum veit að þvi, sem fyrr greinir, að
leggja eignarréttindi á sömdu máli til háskólans, eftir lát höfundar og þeirra vanda-
manna hans, sem frv. orðar.

Samkvæmt síðustu málsgrein 11. gr. laga nr. 13/1905 er hverjum sem er heimilt
að gefa út rit eða birta það, ef enginn hefur eignarrétt að riti höfundar að honum



látnum. Ella helzt rétturinn í 50 ár eftir 22. gr. 1. mgr. laganna. Að þeim tima liðn-
um er öllum rétt að nýta sér þessi réttindi. Útgefendur rits njóta að sjálfsögðu
mikils hagræðis af þessum háttum. Breytt skipan í þessu efni í þá átt að ætla vís-
indum og listum tekjur af höfundarréttindunum, eftir að einstaklingsvernd þeirra
er brott fallin, er athyglisverð og að mörgu leyti til bóta. Á margt er þó að líta við
mat á reglu frv. Í fyrsta lagi er geysimikið vald lagt í hendur tiltekinni stofnun
með frv., og ekki er það nánar bundið mörkum, hversu þess valds verði neytt, t. d.
hvort 'stofnuninni sé frjálst að hafna tilmælum um útgáfu rita eða hversu hárra
gjalda megi krefjast fyrir að veita rétt til útgáfu. f öðru lagi mundi það vera um-
fangsmikið verk fyrir háskólann að fylgjast með því, að ekki væri gengið á rétt-
indi hans samkv. frv., og óhjákvæmilegt sýnist, að nokkur kostnaður yrði því eftir-
liti samfara. Í þriðja lagi má orða það atriði, að hættir þeir, sem frv. leggur til um
þetta efni, samrýmast illa þeim meginsjónarmiðum, er liggja til grundvallar Bernar-
sáttmálanum. Í fjórða lagi er það álitaefni, hvort það ákvæði frv., sem hér er gert
að umræðuefni, samrýmist 72. gr. stjórnarskrárinnar um prentfrelsi, eftir því sem
meiri hluti hæstaréttar skýrði það ákvæði í dómi 9. júní 1943. Afstaða verður ekki
tekin til þess atriðis hér, en með skírskotun til þeirra sjónarmiða, sem hér hafa
verið rakin, getur laga- og hagfræðideild ekki mælt með lögfestingu þessa þáttar
frv. að svo stöddu.

Þess skal getið, að í frv. er ekki tekin afstaða til þess, hversu ákvæði þess, ef
að lögum yrðu, komi við eldri höfundarréttindi.

Að lokum bendir laga- og hagfræðideild á, að undanfarin ár hafa lögfræðinga-
nefndir frá Norðurlöndunum flestum unnið að endurskoðun á höfundalögunum í
þessum ríkjum. Er ætlunin að samræma löggjöf um þessi efni í ríkjunum eftir
föngum. Íslenzku höfundalögin þurfa breytinga við í ýmsum greinum, en ráðlegt er
að bíða endanlegra tillagna norrænu nefndanna, áður en hafizt verður handa um
breytingar á höfundalögum hér á landi.

F. h. laga- og hagfræði deild ar

Ármann Snævarr,
deildarforseti.

Til háskólaráðs.

Fylgiskjal II.
Reykjavík, 24. nóv. 1951.

Menntamálanefnd efri deildar hefur óskað álits rithöfundafélaganna um frum-
varp á þskj. 59, um breyting á lögum um rithöfundarrétt. Stjórnir félaganna hafa
orðið ásáttar um að láta sameiginlega í ljós álit um þetta mál, ásamt samninga-
nefnd rithöfundafélaganna um rithöfundarrétt.

Þessir aðilar eru á einu máli og vilja ekki að svo stöddu mæla með því, að
vikið verði frá hinni almennu reglu um rithöfundarrétt á þann hátt, sem í frum-
varpinu er ráðgert, enda mundi liggja nær að athuga önnur atriði í þessu sambandi,
ef breyta ætti ákvæðum laganna um þetta efni.

Virðingarfyllst,

f. Rithöfundafélag Íslands,
Helgi Hjörvar,

form.

f. Félag isl. rithöfunda,
Vilhjálmur S. Vilhjálmsson,

form.

Samninganefnd rithöfundafélaga um rithöfundarrétt,

Valur Gíslason, Guðmundur Gíslason Hagalín. Lárus Sigurbjörnsson.
form.

Menntamálanefnd efri deildar.


