
Nd. 712. Frumvarp til laga [276. mál]
um heimild ríkisstjórninni til handa ti} að staðfesta Bernarsáttmálann til verndar
bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var á ráðstefnu
Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 1971.

(Lagt fyrir Alþingi á \)2. löggjafarþingi, 1971-1972.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd Bernarsáttmálann til

verndar bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var á ráð-
stefnu Bernarsambandsríkjanna í París 24. júlí 1971. Gera má þá fyrirvara um
einstök ákvæði og þær takmarkanir varðandi aðild, sem rikisstjórninni þykir við
eiga og heimilt er að gera samkvæmt sáttmálanum. Eftir að sáttmálinn hefur verið
staðfestur, skulu ákvæði hans, sem Ísland er við bundið, hafa lagagildi hér á landi
frá þeim tíma, sem ríkisstjórnin ákveður. Sáttmálinn er prentaður sem fylgiskjal
með lögum þessum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Ísland gekk Í Bernársambandið árið 1947, sbr. lög nr. 74 5. júní 1947 og augl.
nr. 110 19. sept. 1947. Varð Ísland þá bundið við þá gerð sáttmálans, sem samþykkt
hafði verið í Róm 2. júní 1928. Síðan hefur sáttmálanum verið breytt og við hann
aukið á ráðstefnum Í Brussel 26. júní 1948, í Stokkhólmi 14. júlí 1967 og í París 24.
júlí 1971. Þykir rétt að afla lagaheimildar til að staðfesta hina nýjustu gerð sátt-
málans.

Fylgiskjal.

BERNARSÁTTMÁLINN

til verndar bókmenntum og listum frá 9.
september 1886, fullgerður i París 4. maí
1896, endurskoðaður í Berlín 13. nóvem-
ber 1908, fullgerður í Bern 20. marz 1914
og endurskoðaður í Róm 2. júní 1928, í
Brussel 26. júní 1948, í Stokkhólmi 14.

júlí 1967 og í París 24. júlí 1971.

Sambandslöndin, sem eru einhuga um
þá ósk, að vernda á svo virkan og sam-

BERNE CONVENTION

for the protection of literary and artistic
works of September 9, 1886, completed
at Paris on May 4, 1896, revísed at Berlin
on November 13, 1908, completed at Bern
on March 20, 1914 and revised at Rome
on June 2, 1928, at Brussels on June 26,
1948, at Stoekholm on July 14, 1967 and

at Pa ris on July 24, 1971.

The countries of the Union, being
equally animated by the desire to pro-
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ræmdan hátt, sem kostur er, rétt höfunda
til verka sinna á sviði bókmennta og lista,
viðurkenna gildi þess starfs, sem unnið
var á endurskoðunarráðstefnunni í
Stokkhólmi 1967, en hafa ákveðið að
endurskoða samninginn, sem gerður var
á Stokkhólmsráðstefnunni, en láta hald-
ast óbreytt ákvæði 1.-20. gr. og 22.-26.
gr. þess samnings.

Undirritaðir umboðsmenn, sem lagt
hafa fram full umboð, talin í góðu og
gildu formi, hafa því orðið ásáttir um
eftirfarandi:

1. gr.
Löndin, sem sáttmáli þessi tekur til,

mynda með sér samband til verndar rétti
höfunda til verka sinna á sviði bók-
mennta og lista.

2. gr.
1. Hugtökin "bókmenntir og listir"

skulu taka til hvers konar framleiðslu
á sviði bókmennta, visinda og lista, án
tillits til þess, með hvaða aðferð eða í
hverju formi hún birtist, svo sem bækur,
bæklingar og önnur rit; fyrirlestrar,
ávörp, ræður og önnur verk af því tagi;
leikrit eða söngleikir; dansar eða lát-
bragðsleikir; tónverk með texta eða án
hans; kvikmyndir, þar með talin verk,
sem gerð eru með líkum aðferðum; teikn-
ingar, málverk, húsagerð, höggmyndir,
myndstungur og prentun; ljósmyndir,
þar með talin verk, sem gerð eru með
líkum aðferðum; listiðnaður; myndir,
kort, teikningar, uppdrættir og þríviddar-
verk í landafræði, staðarlýsingum, húsa-
gerð eða vísindum.

2. Sambandslöndunum er samt sem
áður áskilinn réttur til að ákveða með
lögum, að verk almennt, eða sérstakar
tegundir verka, skuli þvi aðeins njóta
verndar, að þau hafi komið fram i ein-
hvers konar efnislegu formi.

3. Þýðingar, aðlaganir, útsetningar á
tónlist, eða aðrar breytingar á bókmennt-

tect, in as effective and uniform a manner
as possible, the rights of authors in their
Iiterary and artistic works,

Recognizing the importance of the work
of the Revision Conference held at Stock-
holm in 1967,

Have resolved to revise the Act adopted
by the Stockholm Conference, while
maintaining without change Articles 1 to
20 and 22 to 26 of that Act.

Consequently, the undersigned Plení-
potentiaries, having presented their full
powers, recognized as in good and due
form, have agreed as follows:

Article 1
The countries to which this Convention

applies constitute a Union for the pro-
tection of the rights of authors in their
Iiterary and artistic works.

Article 2
1. The expression .Jíterary and artistic

works" shall include every production in
the literary, scientific and artistic domain,
whatever may be the mode or form of
its expression, such as books, pamphlets
and other writings; lectures, addresses,
sermons and other works of the same
nature; dramatic or dramatic-musical
works; choreographic works and enter-
tainments in dumb show; musical com-
positions with or without words; cinema-
tographic works to which are assimilated
works expressed by a process analogous
to cínematography: works of drawing,
painting, architecture, sculpture, engra-
ving and lithography; photographic
works to which are assimílated works
expressed by a process analogous to
photography; works of applied art;
illustrations, maps, plans, sketches and
three-dimensional works relative to geo-
graphy, topography, architecture or
science.

2. It shall, however, be a matter for
legislation in the countries of the Union
to prescribe that works in general or any
specified categories of works shall not
be protected unless they have been fixed
in some material form.

3. Translations, adaptations, arrange-
ments of music and other alterations of
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um eða listaverki, skulu njóta verndar
sem frumsmíðar, en að óskertum rétti
höfundarins til sjálfra frumsmíðanna.

4. Sambandslöndunum er áskilinn rétt-
ur til að kveða á um það með lögum, hver
vernd skuli veitt opinberum textum í lög-
gjöf, stjórnsýslu, eða textum lögfræðilegs
eðlis, og opinberum þýðingum á þess
konar textum.

5. Safnverk á sviði bókmennta og lista,
svo sem alfræðiorðabækur og sýnisbæk-
ur, þar sem efnisval og niðurröðun efnis
felur í sér andlega sköpun, skulu vernduð
sem slík að óskertum höfundarrétti til
einstakra verka í safninu.

6. Verk þau, sem um getur í þessari
grein, skulu njóta verndar í öllum sam-
bandslöndunum. Verndin er til handa
höfundi og síðari rétthöfum að verkum
hans.

7. Sambandslöndunum er áskilinn rétt-
ur til að kveða á um það með lögum,
sbr. þó 4. mgr. 7. gr., að hve miklu leyti
löggjöf þeirra taki til listiðnaðar og til
hönnunar og frumgerða á sviði iðnaðar,
og ennfremur að kveða á um, það, með
hvaða skilmálum slík verk, hönnun og
frumgerðir skuli verndaðar. Nú er verk
einungis verndað í upprunalandi sínu
sem hönnun eða fyrsta smíði, og skal
það þá einungis njóta þeirrar sérstöku
verndar í öðru sambandslandi, sem þar
er veitt hönnun og fyrstu smíði. En ef
engin þess konar sérstök vernd er veitt
í því landi, skulu slík verk njóta verndar
sem listaverk.

8. Vernd sú, sem veitt er í sáttmála
þessum, tekur ekki til daglegra frétta eða
til þess konar upplýsinga, sem eru i eðli
sínu einungis blaðafréttir.

2. gr. a.
1. Sambandslöndunum er áskilinn rétt-

ur til að kveða á um það með lögum, að
stjórnmálaræður og ræður málflytjenda
fyrir dómstólum skuli að nokkru leyti
eða að öllu leyti undanskildar vernd
þeirri, sem veitt er í næstu grein á undan.

2. Sambandslöndunum er einnig áskil-
inn réttur til að kveða á með lögum um

a literary or artistic work shall be pro-
tected as original works without prejudice
to the copyright in the original work.

4. It shall be a matter for legislation
in the countries of the Union to determine
the protection to be granted to official
texts of a legislative, administrative and
legal nature, and to official translatione
of such texts.

5. Collections of literary or artistic
works such as encyclopaedias and antho-
logies which, by reason of the selection
and arrangement of their contents, con-
stitute intellectual creations shall be
protected as such, without prejudice to
the copyright in each of the works form-
ing part of such collections.

6. The works mentioned in this Article
shall enjoy protection in all countries
of the Union. This protection shall operate
for the benefit of the author and his
successors in title.

7. Subject to the provisions of Article
7 (4) of this Convention, it shall be a
matter for legislation in the countries of
the Union to determine the extent of the
application of their laws to works of
applied art and industrial designs and
models, as well as the conditions under
which such works, designs and models
shall be protected. Works protected in
the country of origin solely as designs
and models shall be entitled in another
country of the Union only to such
specíal protection as is granted in that
country to designs and models; however,
if no such special protection is granted
in that country, such works shall be
protected as artistic works.

8. The protection of this Convention
shall not apply to news of the day nor
to miscellaneous facts having the char-
acter of mere items of press information.

Article 2 bis
1. It shall be a matter for legislation

in the countries of the Union to exclude,
wholly or in part, from the protection
provided by the preceding Article poli-
tical speeches and speeches delivered in
the course of legal proceedings.

2. It shall also be a matter for legi sla-
tion in the countries of the Union to
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skilmála fyrir því, að fyrirlestrar, ávörp
og annað þess háttar sé birt í blöðum eða
útvarpi, eða birt almenningi um þráð eða
á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í 1. mgr.
11. gr. a, þegar slík birting helgast af
þeim tilgangi að upplýsa.

3. Höfundur skal þó hafa einkarétt til
að gera safnverk úr verkum sínum, sem
getið er um í málsgreinunum hér fyrir
framan.

3. gr.
1. Verndar samkvæmt sáttmála þess-

um njóta:
a. Höfundar, sem eru ríkisborgarar í

einhverju sambandslandi, fyrir verk
sín, hvort sem þau hafa verið gefin
út eða ekki.

b. Höfundar, sem ekki eru ríkisborgarar
í sambandslandi, fyrir þau verk, sem
gefin eru út í fyrsta sinn í sambands-
landi, eða gefin eru út samtímis í
sambandslandi og í landi utan sam-
bandsins.

2. Höfundar, sem ekki eru ríkisborg-
arar í sambandslandi en búa að stað-
aldri í öðru sambandslandi, skulu í skiln-
ingi sáttmálans taldir ríkisborgarar þess
lands.

3. Með "útgefnum verkum" er átt við
verk, sem hafa verið gefin út með sam-
þykki höfundar, án tillits til þess, hvernig
eintökin eru framleidd, enda fullnægi
framboð þeirra sanngjörnum kröfum
almennings, þegar hliðsjón er höfð af
tegund verksins. Það telst ekki útgáfa,
þótt leikrit sé flutt eða söngleikur, kvik-
mynd sýnd eða tónverk leikið, bók-
menntaverk lesið upp opinberlega, bók-
mennta- eða listaverk flutt um þráð eða
útvarp, sýning haldin á listaverkum eða
hús reist.

4. Verk telst hafa verið gefið út sam-
tímis í fleiri löndum en einu, ef það hefur
komið út í tveimur löndum eða fleirum

determine the conditions under which
lectures, addresses and other works of
the same nature which are delivered in
public may be reproduced by the press,
broadeast, communicated to the public
by wire and made the subject of public
communícation as envisaged in Article
11 bis (1) of this Convention, when such
use is justified by the informatory pur-
pose.

3. Nevertheless, the author shall enjoy
the exclusive right of making a collection
of his works mentioned in the preceding
paragraphs.

Article 3
1. The protection of this Convention

shall apply to
a. authors who are nationals of one of

the countries of the Union, for their
works, whether published or not;

b. authors who are not nationals of one
of the countries of the Union, for their
works first published in one of those
countries, or simultaneously in a
country outside the Union and in a
country of the Union.

2. Authors who are not nationals of
one of the countries of the Union but
who have their habitual residence in one
of them shall, for the purposes of this
Convention, be assimilated to nationals
of that country.

3. The expression "published works"
means works published with the consent
of their authors, whatever m,ay be the
means of manufacture of the copies,
provided that the availability of such
copies has been such as to satisfy the
reasonable requirements of the public,
having regard to the nature of the work.
The performance of a dramatic, drama-
tico-musical, einernatographic or musical
work, the public recitation of a literary
work, the communication by wire or the
broadeasting of literary or artistic works,
the exhibition of a work of art and the
construction of a work of architecture
shall not constitute publication.

4. A work shall be considered as
having been published simultaneously in
several countries if it has been published
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áður en liðnir eru þrjátiu dagar frá fyrstu
útgáfu.

4. gr.
Enda þótt skilyrðum 3. gr. sé ekki full-

nægt, skulu njóta verndar samkvæmt
þessum sáttmála:
a. Höfundar kvikmynda, ef framleiðand-

inn hefur aðalstöðvar sinar í sam-
bandslandi eða býr þar að staðaldri.

b. Höfundar byggingarlistar, ef bygging
er reist í sambandslandi, svo og höf-
undar listaverka, sem eru hluti af
byggingum eða öðrum mannvirkjum
i sambandslandi.

5. gr.
1. Höfundar skulu í öðrum sambands-

löndum en upprunalandi njóta þess rétt-
ar fyrir verk sín, sem vernduð eru sam-
kvæmt þessum sáttmála, sem landslög
þar kunna að veita ríkisborgurum, nú
eða siðar, og þar að auki þess sérstaka
réttar, sem veittur er með sáttmála þess-
um.

2. Höfundar skulu njóta réttinda þess-
ara án nokkurra formskilyrða. Er neyzla
réttindanna og beiting óháð þeirri vernd,
sem veitt er í upprunalandi verksins, en
af því leiðir, að umfang verndarinnar og
dómstólaleiðir til verndar rétti höfundar
fara einungis eftir landslögum, þar sem
verndar er krafizt, svo fremi að sáttmál-
inn mæli ekki fyrir á annan hátt.

3. Um verndina i upprunalandi fer
eftir lögum þar. Nú er höfundur verks,
sem verndar nýtur eftir sáttmála þessum,
ekki ríkisborgari í upprunalandi verks-
ins, og skal hann þó njóta þar sömu rétt-
inda og höfundar, sem þar eiga ríkisfang.

4. Upprunaland skal talið, sem hér
segir:
a. Ef um er að ræða verk, sem gefin eru

út í fyrsta sinn i sambandslandi, telst
það land upprunaland. Ef verk hefur
verið gefið út samtímis í fleiri sam-
bandslöndum en einu og verndartími
er misjafnlega langur, telst það land

in two or more countries within thirty
days of its first publication.

Article 4
The protection of this Convention shall

apply, even if the conditions of Article
3 are not fulfílled, to
a. authors of einernatographic works, the

maker of which has his headquarters
or habitual residence in one of the
countries of the Union;

b. authors of works of architecture,
erected in a country of the Union or of
other artistic works incorporated in
a buiIding or other structure located
in a country of the Union.

Article 5
1. Authors shall enjoy, in respect of

works for which they are protected under
this Convention, in countries of the Union
other than the country of origin, the
rights which their respective laws do now
or may hereafter grant to their nationals,
as well as the rights specially granted
by this Convention.

2. The enjoyment and the exercise of
these rights shall not be subject to any
formality; such enjoyment and such ex-
ercise shall be independent of the exist-
ence of protection in the country of ori gin
of the work. Consequently, apart from
the pro vi sions of this Convention, the
extent of protection, as well as the means
of redress afforded to the author to
protect hís rights, shall be governed ex-
clusively by the laws of the country
where protection is elatmed.

3. Protection in the country of origin
is governed by domestic law. However,
when the author is not a national of the
country of ori gin of the work for which
he is protected under this Convention, he
shall enjoy in this country the same rights
as national authors.

4. The country of origin shall be
considered to be
a. in the case of works first published

in a country of the Union, that
country; in the case of works publ-
ished simultaneously in several coun-
tries of the Union which grant dif-
ferent terms of protection, the coun-
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upprunaland, sem skemmstan vernd-
artíma veitir.

b. Ef verk er samtímis gefið út í sam-
bandslandi og í landi utan sambands-
ins, telst sambandslandið uppruna-
land.

e, Ef um er að ræða verk, sem ekki hafa
verið gefin út, eða verk, sem hafa ver-
ið gefin út í fyrsta skipti í öðru landi
en sambandslandi, án þess að hafa
verið gefin samtímis út í sambands-
landi, skal sambandsland það, þar sem
höfundur á ríkisfang, talið sambands-
land -- þannig:
1. að þegar um er að ræða kvikmynd

og framleiðandi hefur aðalstöðvar
sínar í sambandslandi, eða býr þar
að staðaldri, skal það talið upp-
runaland, eða

2. ef um er að ræða byggingarlist, og
bygging er reist í sambandslandi,
eða önnur listaverk eru hluti af
byggingu eða mannvirki í sam-
bandslandi, skal það land talið
upprunaland.

6. gr.
1. Ef land, annað en sambandsland,

veitir ekki nægilega vernd verkum þeirra
höfunda, sem eru ríkisborgarar í sam-
bandslandi, er sambandslandi heimilt að
takmarka þá vernd, sem veitt er verkum
höfunda, sem á útgáfudegi fyrstu útgáfu
eru ríkisborgarar annars lands eða búa
ekki að staðaldri í sambandslandi. Nú
neytir land það, þar sem verk var fyrst
gefið út, þessa réttar, og er þá öðrum
sambandslöndum ekki skylt að veita því
verki, sem þannig sætir sérstakri með-
ferð, meiri vernd en það nýtur í því sam-
bandslandi, þar sem það var gefið út í
fyrsta sinn.

2. Engin takmörkun samkvæmt undan-
farandi málsgrein skal skerða þau rétt-
indi, sem höfundur hefur öðlazt fyrir
verk í sambandslandi, sem út voru gefin
áður en takmörkunin kom til fram-
kvæmda.

3. Þau sambandslönd, sem takmarka

try whose legislation grants the short-
est term of protection;

b. in the case of works published
simultaneously in a country outside
the Union and in a country of the
Union, the latter country;

c. in the case of unpublished works or
of works first published in a country
outside the Union, without simul-
taneous publication in a country of
the Union, the country of the Union
of which the author is a national,
provided that:

1) when these are cinematographic
works the maker of which has his
headquarters or his habitual resí-
dence in a country of the Union,
the country of origin shall be that
country, and

2) when these are works of architec-
ture erected in a country of the
Union or other artistic works in-
corporated in a building or other
structure located in a country of
the Union, the country of orígin
shall be that country.

Article 6
1. Where any country outside the

Union fails to protect in an adequate
manner the works of authors who are
nationals of one of the countries of the
Union, the latter country may restrict
the protection given to the works of
authors who are, at the date of the first
publication thereof, nationals of the other
country and are not habitually resident
in one of the countries of the Union. If
the country of first publication avails
itself of this right, the other countries of
the Union shall not be required to grant
to works thus subjected to special treat-
ment a wider protection than that granted
to them in the country of first publica-
tion.

2. No restrictions introduced by virtue
of the preceding paragraph shall affect
the rights which an author may have
acquired in respect of a work published
in a country of the Union before such
restrictions were put into force.

3. The countries of the Union which
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viðurkenningu höfundarréttar samkvæmt
þessari grein, skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjóra World Intellectual Pro-
perty Organization (hér eftir nefndur
"framkvæmdastjórinn") með skriflegri
yfirlýsingu, þar sem tilgreind séu þau
lönd, sem veitt er takmörkuð vernd, og
þær takmarkanir á rétti þeirra höfunda,
sem eru ríkisborgarar í þeim löndum.
Framkvæmdastjórinn skal þegar i stað
skýra sambandslöndunum frá yfirlýsing-
unni.

6. gr. a.
1. Auk fjárhagslegra réttinda og jafn-

vel þótt höfundur hafi framselt þess
konar réttindi, skal hann hafa rétt til að
krefjast viðurkenningar á því, að hann sé
höfundur verksins, og til að mótmæla
hvers konar afbökunum, misþyrmingum
eða öðrum breytingum á því eða annars
konar spjöllum, sem skerða mundu heið-
ur hans eða álit.

2. Þau réttindi, sem höfundi eru veitt
í 1. mgr., skulu haldast að honum látn-
um, a. m. k. þangað til fjárhagslegu rétt-
indin falla niður, og skulu þau vera í
höndum þeirra einstaklinga og stofnana,
sem lög ákveða í landi, þar sem réttind-
anna er krafizt. ÞÓ skal þeim löndum,
sem ekki hafa ákvæði í lögum sinum,
þegar þau fullgilda samninginn eða ger-
ast aðilar að honum, um vernd eftir lát
höfundar fyrir öll þau réttindi, sem til-
greind eru í 1. mgr., heimilt að ákveða,
að sum þeirra skuli falla niður að höf-
undi látnum.

3. Lagaleg aðstoð til verndar réttind-
um þeim, sem fjallað er um í þessari
grein, fer eftir lögum þess lands, þar sem
verndar CI' krafizt.

7. gr.
1. Gildistími þeirrar verndar, sem sátt-

máli þessi veitir, skal vera æviskeið höf-
undar og fimmtíu ár eftir lát hans.

2. Þegar um er að ræða kvikmyndir, á
hinn bóginn, geta sambandslöndin ákveð-
ið, að gildistíma skuli ljúka fimmtiu ár-
um eftir að kvikmynd hefur verið sýnd

restrict the grant of copyright in ac-
cordance with this Article shall give
notice thereof to the Director General
of the World Intellectual Property Organ-
ization (hereinafter designated as the
"Director General") by a written declara-
tion specifying the countries in regard to
which protection is restricted, and the
restrictions to which rights of authors
who are nationals of those countries are
subjected. The Director General shall
immediately communicate this declára-
tion to all the countries of the Union.

Article 6 bis
1. Independently of the author's eco-

nomic rights, and even after the transfer
of the said rights, the author shall have
the right to claím authorship of the work
and to object to any distortion, mutila-
tion or other modification of, or other
derogatory action in relation to, the said
work, which would be prejudicial to hís
honour or reputation.

2. The rights granted to the author in
accordance with the preceding paragraph
shall, after his death, be maintained, at
least until the expiry of the economic
rights, and shall be exereisahlé by the
persons or institutions authorized by the
legislation of the country where protec-
tion is claimed. However, those countries
whose legislation at the moment of their
ratification of or accession to this Act,
does not provide for the protection after
the death of the author of all the ríghts
set out in the preceding paragraph, may
provide that some of these rights may,
after his death, cease to be maintained.

3. The means of redress for safe-
guarding the rights granted by this
Article shall be governed by the legísla-
tion of the country where protection is
claimed.

Article 7
1. The term of protection granted by

this Convention shall be the life of the
author and fifty years after his death.

2. However, in the case of cinema-
to graphic works, the countries of the
Union may provide that the term of
protection shall expire fifty years after

7



almenningi með leyfi höfundar, en ef
þess konar sýning hefur ekki farið fram
á fimmtíu árum frá gerð hennar, lýkur
gildistimanum fimmtíu árum eftir gerð
hennar.

3. Þegar um er að ræða nafnlaus verk
eða verk með dulnefni, lýkur gildistíma
verndar þeirrar, sem sáttmáli þessi veitir,
fimmtíu árum eftir að verkið hefur á
löglegan hátt verið birt almenningi. En
þegar dulnefnið, sem höfundur hefur val-
ið sér, veldur engum vafa um" hver hann
er, skal gildistími verndarinnar vera sá,
sem til er tekinn í 1. mgr. Ef höfundur
að nafnlausu verki eða að verki með dul-
nefni skýrir frá því, hver hann er, á
áðurnefndu tímabili, skal gildistími
verndarinnar vera sá, sem til er tekinn í
1. mgr. Sambandslöndunum er ekki skylt
að vernda nafnlaus verk eða verk með
dulnefni, ef ástæða er til að ætla, að
höfundurinn hafi látizt fyrir fimmtíu
árum.

'4. Sambandslöndunum er áskilinn rétt-
ur til að kveða á með lögum, um gildis-
tíma verndar fyrir ljósmyndir og listiðn-
að, að svo miklu leyti sem hann kann
að njóta verndar sem listaverk. Gildis-
tíminn skal þó ekki vera styttri en tuttugu
og fimm ár frá því, að verkið var gert.

5. Vernd sú eftir lát höfundar og vernd-
in, sem veitt er í 2., 3. og 4. mgr., verður
virk á dánardegi eða á þeim degi, þegar
atburðir þeir verða, sem um er rætt í
þessum málsgreinum, en gildistíminn skal
þó jafnan talinn hefjast 1. janúar árið
á eftir.

6. Sambandslöndunum er heimilt að
ákveða, að verndartíminn skuli vera
lengri en til er tekinn í málsgreinunum
að ofan.

7. Þau sambandslönd, sem bundin eru
af Rómarsamningi þessa sáttmála og hafa
í lögum sínum, þeim sem Í gildi voru
við undirritun þessa samnings, ákvæði um
skemmri gildistima en til er tekinn í
málsgreinunum að ofan, skulu mega
halda þeim gildistíma, þegar þau full-

the work has been made available to the
public with the consent of the author,
or, failing such an event within fifty
years from the making of such a work,
fifty years after the making.

3. In the case of anonymous or pseu-
donymous works, the term of protection
granted by this Convention shall expire
fifty years after the work has been law-
fully made available to the public. How-
ever, when the pseudonym adopted by
the author leaves no doubt as to his
identity, the term of protection shall be
that provided in paragraph (1). If the
author of an anonymous or pseudony-
mous work discloses his identity during
the above-mentioned period, the term
cif pcotection appIicable shall be that
provided in paragraph (1). The countries
of the Union shall not be required to
protect anonymous or pseudonymous
works in respect of which it is reason-
able to presume that their author has
been dead for fifty years.

4. It shall be a matter for legisla-
tion in the countries of the Union to
determine the term of protection of
photographic works and that of works
of applied art in so far as they are
protected as artistic works; however,
this term shall last at least until the end
of a period of twenty-five years from
the making of such a work.

5. The term of protection subsequent
to the death of the author and the terms
provided by paragraphs (2), (3) and (4),
shall run from the date of death or of
the event referred to in those paragraphs,
but such terms shall always be deemed
to begin on the Ist January of the year
following the death or such event.

6. The countries of the Union may
grant a term of protection in excess of
those provided by the preceding para-
graphs.

7. Those countries of the Union
bound by the Rome Act of this Conven-
tion, which grant, in their national
legislation in force at the time of
signature of the present Act, shorter
terms of protection than those provided
for in the preceding paragraphs, shall
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gilda þennan samning eða gerast aðilar
að honum.

8. Gildistíminn skal jafnan fara eftir
lögum þess lands, þar sem verndar er
krafizt. ÞÓ skal hann ekki vera lengri en
sá tími, sem til er tekinn í upprunalandi
verksins, nema lög, þar sem verndar er
krafizt, mæli fyrir á annan hátt.

7. gr. a.
Ákvæði undanfarandi greinar skulu

einnig gilda, þegar fleiri en einn er höf-
undur að verki, þannig að gildistíminn,
sem talinn er frá láti höfundar, verði tal-
inn frá láti þess, sem síðastur deyr.

8. gr.
Höfundar bókmennta- og listaverka,

sem njóta verndar samkvæmt þessum
sáttmála, skulu hafa einkarétt til að þýða
eða leyfa þýðingar á verkum sínum, með-
an réttur þeirra til frumverkanna nýtur
verndar.

9. gr.
1. Höfundar bókmennta- og listaverka,

sem njóta verndar samkvæmt þessum
sáttmála, skulu hafa einkarétt til að leyfa
eftirgerðir verkanna með hvaða aðferðum
og í hvaða formi sem er.

2. Sambandslöndunum er áskilinn
réttur til að heimila með lögum, að eftir-
gerðir þessara verka skuli leyfðar í sér-
stökum tilfellum, enda brjóti þær ekki í
bága við eðIiIega hagnýtingu þeirra og
hafi ekki í för með sér ósanngjarna rösk-
un á lögmætum hagsmunum höfundar.

3. Hvers konar upptaka á hljóðum eða
myndum skal talin eftirgerð í merkingu
þessa sáttmála.

10. gr.
1. Heimilt er að nota tilvitnanir úr

verkum, sem þegar hafa verið löglega
birt almenningi, enda sé notkunin í sam-
ræmi við þær venjur, sem, teljast mega
sanngjarnar, og gangi ekki lengra en til-
gangurinn réttlætir; tekur þetta einnig

have the right to maintain such terms
when ratifying or acceding to the present
Act.

8. In any case, the term shall be gover-
ned by the legislarion of the country where
protection is claimed; however, unless
the legislation of that country otherwise
provides, the term shall not exceed the
term fixed in the country of ori gin of
the work.

Article 7 bis
The provisions of the preceding Ar-

ticle shall also apply in the case of a
work of joint authorship, provided
that the terms measured from the death
of the author shall be caIculated from
the death of the last surviving author.

Article 8
Authors of literary and artistic works

protected by this Convention shall enjoy
the exclusive right of making and of
authorizing the translation of their
works throughout the term of protection
of their rights in the original works.

Article 9
1. Authors of literary and artistic

works protected by this Convention shall
have the exclusive right of authorizing
the reproduction of these works, in any
manner or form.

2. It shall be a matter for legislation
in the countries of the Union to permit
the reproduction of such works in cer-
tain special cases, provided that such
reproduction does not conflict with a
normal exploitation of the work and
does not unreasonably prejudice the
legitimate interests of the author.

3. Any sound or visual recording
shall be considered as a reproduction
for the purposes of this Convention.

Article 10
1. It shall be permissible to make

quotations from a work which has
already been lawfully made available to
the public, provided that their making is
compatible with fair practice, and their
extent does not exceed that justified by
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til tilvitnana úr blaðagreinum og tímarit-
um, sem dagblöð birta sem útdrætti.

2. Það er sambandslandanna að ákveða
með lögum eða með sérstökum samning-
um, sem þegar eru fyrir hendi eða gerðir
verða milli þeirra, að leyfilegt skuli að
nota bókmennta- og listaverk við kennslu,
svo sem með því að birta myndir í bók-
um, lesa upp í útvarpi, eða gera upptök-
ur í hljóðum eða myndum, enda sé ekki
gengið lengra en tilgangurinn helgar og
notkunin í samræmi við sanngjarnar
venjur.

3. Þegar verk eru notuð með þeim
hætti, sem greint er frá í málsgreininni
að ofan, skulu verkin nafngreind og eins
nafn höfundar, ef það sést á þeim.

10. gr. a.
1. Sambandslöndunum er áskilinn rétt-

ur til að leyfa með lögum, að almenningi
séu birtar, í dagblöðum, í útvarpi eða um
þráð, greinar, sem áður hafa birzt í dag-
blöðum eða tímaritum, um þá þætti fjár-
mála, stjórnmála og trúmála, sem efst
eru á baugi, eða ef um þessi efni hefur
áður verið fjallað í útvarpi, enda sé birt-
ing í blöðum, útvarpi og um þráð ekki
gagngert áskilin öðrum. Heimilda skal
jafnan getið greinilega. Ef þeirri skyldu
er ekki fullnægt, skal fara um viðurlög
við því eftir lögum þess lands, þar sem
verndar er krafizt.

2. Sambandslöndunum er einnig áskil-
inn réttur til að kveða á um það með
lögum með hvaða skilmálum megi, til
þess að flytja almenningi fréttir af dag-
legum atburðum í myndum, í kvikmynd-
um, í útvarpi og um þráð, af tilliti til
þess, sem réttlætist af tilgangi fréttaþjón-
ustunnar, hafa eftir og birta almenningi
bókmennta- eða listaverk, sem sjást eða
heyrast, þegar atburðirnir verða.

11. gr.
1. Höfundar leikrita, söngleikja og tón-

verka hafa einkarétt til að leyfa:

the purpose, including quotations from
newspaper articles and periodicals in
the form of press summaries.

2. It shall be a matter for legislátion
in the countries of the Union, and for
special agreements exi sting or to be
concluded between them, to permit the
utilization, to the extent justified by the
purpose, of Iiterary or artistic works by
way of illustration in publications, broad-
casts or sound or visualrecordings for
teaching, provided such utilization is
compatible with fair practice.

3. Where use is made of works in
accordance with the preceding para-
graphs of this Article, mention shall be
made of the source and of the name of
the author, if it appears thereon.

Article 10 bis
1. It shall be a matter for legislation

in the countries of the Union to permit
the reproduction by the press, the
broadeasting or the communication to
the public by wire, of articles published
in newspapers or periodicals on current
economic, political or religious topics,
and of broadeast works of the same
character, in cases in which the reproduc-
tion, broadeasting or such communica-
tion thereof is not expressly reserved.
Nevertheless, the source must always be
elearly indicated; the legal consequences
of a breach of this obligation shall be
determined by the legialation of the
country where protection is claimed.

2. It shall also be a matter for legi sla-
tion in the countries of the Union to
determine the conditions under which,
for the purpose of reporting current
events by means of photography, cine-
matography, broadeasting or communica-
tion to the public by wire, literary or
artistic works seen or heard in the
course of the event may, to the extent
justified by the Informatory purpose, be
reproduced and made available to the
public.

Article 11
1. Authors of dramatic, dramatico-

musical and musical works shall enjoy
the exclusive right of authorizing:
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1) opinberan flutning verka sinna og
með hvaða aðferðum eða hætti slíkur
opinber flutningur skuli fara fram;

2) hvers konar flutning almenningi á
flutningi verka sinna.

2. Höfundar leikrita og söngleikja
skulu allan þann tíma, sem réttur helzt
til frumverkanna, njóta sömu réttinda
varðandi þýðingar á þeim.

11. gr. a.
1. Höfundar bókmennta- og listaverka

hafa einkarétt til að leyfa:

1) að verk þeirra séu flutt í útvarpi eða
flutt almenningi með hvers konar öðr-
um þráðlausum. sendingum, í táknum,
hljóðum eða myndum;

2) hvers konar flutning almenningi, um
þráð eða með endurflutningi útvarps-
flutnings, ef um hann annast aðrir en
verkið fluttu upphaflega;

3) opinberan endurflutning á flutningi
verksins í útvarpi, með hátalara eða
öðrum samsvarandi tækjum, sem
senda í táknum, með hljóðum eða í
myndum.

2. Það er sambandslandsins að ákveða
með lögum skilyrði fyrir því, að unnt
sé að beita réttindum þeim, sem getið er
um í málsgreininni að ofan, en skilyrðin
skulu einungis gilda i þeim löndum, sem
skilyrðin hafa sett. Þau skulu með engu
móti skerða siðferðilegan rétt höfundar,
né heldur rétt hans til að fá sanngjarna
þóknun, sem ákveðin skal af þeim aðila,
sem til þess hefur vald, ef ekki næst sam-
komulag um hana.

3. Ef ekki eru fyrirmæli um það í
gagnstæða átt, skal leyfi, sem veitt hefur
verið samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar,
ekki fela í sér heimild til upptöku á verki,
sem flutt er í útvarpi, með tækjum til
upptöku á hljóðum og myndum. Sam-
bandslöndunum skal þó heimilt að setja
með lögum reglur um bráðabirgðaupp-
tökur, sem útvarpsstöð gerir með eigin
tækjum til afnota við útvarpssendingar

1) the public performance of their
works, including such public perfor-
mance by any means or process;

2) any communication to the public of
the performance of their works.

2. Authors of dramatic or dramatico-
musical works shall enjoy, during the
full term of their rights in the original
works, the same rights with respect to
translations thereof.

Article 11 bis
1. Authors of líterary and artistic

works shall enjoy the exclusive right of
authorizing:
1) the broadeasting of their works or

the communication thereof to the
public by any other means of wire-
less diffusion of sígns, sounds or
images;

2) any communication to the public by
wire or by rebroadcasting of the broad-
east of the work, when this commun-
ication is made by an organization
other than the original one;

3) the public communication by loud-
speaker or any other analogous
instrument transmitting, by sígns,
sounds or ímages, the broadeast of
the work.

2. It shall be a matter for Iegisla-
tion in the countries of the Union to
determine the conditions under which
the rights mentioned in the precedíng
paragraph may be exereised, but these"
conditions shall apply only in the,
countries where they have been pre-
scribed. They shall not in any eircum-
stances be prejudicial to the mörali
rights of the author, nor to his right to!
obtain equitable remuneration which, in:
the absence of agreement, shall be fixed
by competent authority.

3. In the absence of any contrary
stipulation, permission granted in accor .•
dance with paragraph (1) of this Ar-.
tiele shall not imply permission to record.
by means of instruments recording
sounds or images, the work broadeast.
It shall, however, be a matter for legiala-
tion in the countries of the Union to
determine the regulations for ephemeral
record ings made by a broadeasting
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sínar. Má leyfa í slíkum lögum, að upp-
tökur þessar skuli varðveittar í opinber-
um söfnum vegna sérstaks sögulegs gildis
þeirra.

11. gr. b.
1. Höfundar bókmenntaverka hafa

einkarétt til að leyfa:
1) opinberan upplestur á verkum sínum

og þess konar opinberan upplestur
með hvaða hætti og tækjum sem er;

2) hvers konar endurflutning almenningi
á upplestri verka sinna.

2. Höfundar bókmenntaverka skulu
allan þann tíma, sem réttur helzt til frum-
verkanna, njóta sömu réttinda varðandi
þýðingar á þeim.

12. gr.
Höfundar bókmennta- eða listaverka

skulu hafa einkarétt til að leyfa aðlag-
anir á þeim, útsetningar eða aðrar breyt-
ingar.

13. gr.
1. Hvert sambandsland getur sett hjá

sér fyrirvara og skilyrði um einkarétt
þann, sem veittur er höfundi tónverks
og höfundi texta, þegar hinn síðarnefndi
hefur samþykkt upptöku textans með
tónverkinu, til að leyfa hljóðupptöku á
því tónverki með slíkum texta, ef um
hann er að ræða. En allir slíkir fyrirvarar
og skilyrði skulu aðeins gilda í þeim
löndum, sem þau hafa sett, og með engu
móti skerða rétt þessara höfunda til að
fá sanngjarna þóknun, sem ákveðin skal
af þeim aðila, sem til þess hefur vald, ef
ekki næst um hana samkomulag.

2. Upptökum á tónverkum, sem gerðar
hafa verið í sambandslandi samkvæmt 3.
mgr. 13. gr. sáttmálanna, sem undirritað-
ir voru í Róm 2. júní 1928 og í Brussel
26. júní 1948, má framleiða eftir í þvi
landi án leyfis höfundar tónverksins, þar
til liðin eru tvö ár frá þvi að það land
verður bundið af samningi þessum.

organization by means of its own faci-
lities and used for its own broadcasts.
The preservation of these recordings in
official archives may, on the ground of
their exceptional documentary character,
be authorized by such legislation.

Article 11 tel'
1. Authors of literary works shall

enjoy the exclusive right of authorizing:
1) the public recitation of their works,

including such public recitation by
any means or process;

2) any communication to the public of
the recitation of their works.

2. Authors of literary works shall
enjoy, during the full term of their
rights in the original works, the same
rights with respect to translation thereof.

Article 12
Authors of literary or artistic works

shall enjoy the exclusive right of aut-
horizing adaptations, arrangements and
other alterations of their works.

Article 13
1. Each country of the Union may

impose for itself reservations and condi-
tions on the exclusive right granted to
the author of a musical work and to
the author of any words, the recording
of which together with the musical work
has already been authorized by the
latter, to authorize the sound recording
of that musical work, together with such
words, if any; but all such reservations
and conditions shall apply only in the
countries which have imposed them and
shall not, in any circumstances, be
prejudicial to the rights of these authors
to obtain equitable remuneration which,
in the absence of agreement, shall be
fixed by competent authority.

2. Recordings of musical works made
in a country of the Union in accordance
with Article 13(3), of the Convention
signed at Rome on June 2, 1928, and at
Brussels on June 26, 1948, may be
reproduced in that country without the
permission of the author of the musical
work until a date two years after that
country becomes bound by this Act.

12



3. Upptökur, sem gerðar hafa verið
samkvæmt 1. og 2. mgr. þessarar greinar,
og fluttar hafa verið án leyfis hlutaðeig-
andi aðila til lands, þar sem þær eru tald-
ar brjóta í bága við upptökuréttindi, má
gera upptækar.

14. gr.
1. Höfundar bókmennta- og listaverka

hafa einkarétt til að leyfa:

1) aðlögun og eftirgerð verkanna fyrir
kvikmyndir og dreifingu þeirra, þeg-
ar þau hafa verið þannig aðlöguð og
eftirgerð;

2) opinberan flutning og flutning al-
menningi um þráð á verkum, sem
þannig hafa verið aðlöguð og eftir-
gerð.

2. Ef kvikmynd, sem gerð er eftir bók-
mennta- eða listaverki, er breytt i hvers
konar annað listrænt form, skal það, án
þess að skertur sé réttur höfundar kvik-
myndarinnar til að veita leyfi, háð leyfi
höfundanna að frumverkunum.

3. Ákvæði 1. mgr. 13. gr. skulu ekki
eiga við.

14. gr. a.
1. Kvikmynd skal njóta verndar sem

frumverk, en að óskertum höfundarrétti
til þeirra verka, sem við gerð hennar
kunna að hafa verið aðlöguð eða eftir-
gerð. Eigandi höfundarréttar að kvik-
mynd skal njóta sama réttar og höfundar
frumverkanna, þar með talin þau réttindi,
sem tilgreind eru í undanfarandi grein.

2.
a. Um eignarrétt að höfundarrétti að

kvikmynd fer eftir lögum þess lands,
þar sem verndar er krafizt.

b, Ef um það er að ræða á hinn bóginn,
að sambandslönd hafa ákveðið i lög-
um, sínum, að til eigenda höfundar-
réttar að kvikmyndum skuli taldir
þeir höfundar, sem lagt hafa fram
skerf til að gera hana, þá er slikum
höfundum, ef þeir hafa tekið að sér
að leggja fram slíkan skerf og ekki

3. Recordings made in accordanoe
with paragraphs (1) and (2) of this
Article and imported without permission
from the parties concerned into a country
where they are treated as infringing
recordings shall be liable to seizure.

Article 14
1. Authors of Iiterary or artistic

works shall have the exclusive right of
authorizing:
1) the einernatographic adaptation and

reproduction of these works, and
the distribution of the works thus
adapted or reproduced;

2) the public performance and commun-
ication to the public by wire of the
works thus adapted or reproduced.

2. The adaptation into any other
artistic form of a einernatographic pro-
duction derived from literary or artistic
works shall, without prejudice to the
authorization of the author of the cine-
matographíc production, remain subject
to the authorization of the authors of the
original works.

3. The provisions of Article 13(1),
shall not apply.

Article 14 bis
1. Without prejudice to the copyright

in any work which may have been
adapted or reproduced, a cinematographic
work shall be protected as an original
work. The owner of copyright in a
cinematographíc work shall enjoy the
same rights as the author of an original
work, including the rights referred to in
the preceding Article.

2.
a. Ownership of copyright in a cine-

matographíc work shall be a matter
for legislátion in the country where
protection is claimed.

b. However, in the countries of the
Union which, by legislation, include
among the owners of copyright in a
cinematographic work authors who
have brought contributions to the
making of the work, such authors, if
they have undertaken to hring such
contributions, may not, in the absence
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er um að ræða gagnstæðan eða sér-
stakan áskilnað, óheimilt að banna
framleiðslu kvikmyndarinnar, dreif-
ingu hennar, opinberan flutning, þess
konar flutning um þráð eða í útvarpi,
eða hvers konar annan flutning henn-
ar almenningi, eða að textar séu sýnd-
ir, eða að aðrir séu látnir leggja leik-
endum tal í munn.

c. Það fer eftir lögum í landi, þar sem
höfundur kvikmyndar hefur aðal-
stöðvar sínar eða býr að staðaldri,
hvort samningur um framlag höfunda,
eða annars konar gerningur um sama
efni, skuli vera skriflegur til að beitt
verði ákvæði h-liðsins. En sambands-
löndunum, þar sem verndar er kraf-
izt, er heimilt að ákveða með lögum,
að skriflegur samningur eða annars
konar skriflegur gerningur sama efnis
skuli vera um umrætt framlag. Lönd
þau, sem ákvæði hafa í þessa átt,
skulu tilkynna það framkvæmdastjór-
anum með skriflegri yfirlýsingu, og
skal hann þegar í stað skýra öllum
öðrum sambandslöndum frá henni.

d. Með "gagnstæðum eða sérstökum"
áskilnaði er átt við hvers konar skil-
yrði til takmörkunar, sem máli skipta
um umrætt framlag.

3. Ef landslög mæla ekki fyrir á ann-
an veg, skulu ákvæði h-liðs 2. mgr. hér
að ofan ekki taka til höfunda að hand-
ritum fyrir myndatökur, samtalshandrit-
um og tónverkum, sem samin hafa verið
fyrir kvikmyndir, né heldur til aðalleik-
stjóra þeirra. En þau sambandslönd, sem
ekki hafa í lögum sínum ákvæði um gildi
umrædds b-liðs 2. mgr. um umræddan
leikstjóra, skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjóranum með skriflegri yfirlýs-
ingu, og skal hann þegar í stað skýra
öllum öðrum sambandslöndum frá henni.

14. gr. b.
1. Höfundur eða, ef hann er látinn, þeir

einstaklingar eða stofnanir, sem til þess

of any contrary or special stipulation,
object to the reproduction, distribu-
tion, public performance, communica-
tion to the public by wire, broad-
easting or any other communication
to the public or to the subtitling or
dubbing of texts of the work.

c. The question whether or not the form
of the undertaking referred to above
should, for the application of the
preceding subparagraph (b), be in a
written agreement or a written act of
the same effect, shall be a matter for
the legislation of the country where
the maker of the cinematographic
work has his headquarters or habitual
residence. However, it shall be a
matter for the legi sia tion of the
country of the Union where protec-
tion is claimed to provide that the
said underfaking shall be in a written
agreement or a written act of the same
effect. The countries whose legisla-
tion so provides shall notify the
Director General by means of a
written declaration which will be
immediately communicated by him to
all the other countries of the Union.

d. By "contrary or special stipulation"
is meant any restrictive condition
which is reI eva nt to the aforesaid
undertaking.

3. Unless the national legislation pro-
vides to the contrary, the provisions of
paragraph (2)(b) above shall not be
applicable to authors of scenarios, dia-
logues and musical works created for
the making of the cinematographic work,
nor to the principal director thereof.
However, those countries of the Union,
whose legislation does not contain rules
providing for the application of the said
paragraph (2) (b) to such director, shall
notify the Director General by means of
a written declaration which will be
immediately communicated by him to
all the other countries of the Union.

Article 14 ter
1. The author, or after his death the

persons or institutions authorized by

14



er veitt heimild í landslögum, skulu að
því, er tekur til frumlistaverka og frum-
handrita rithöfunda og tónskálda, eiga
óframseljanlegan rétt til hlutdeildar í
sérhverri sölu verksins, sem fram fer
eftir fyrsta framsal höfundar þess.

2. Verndar þeirrar, sem undanfarandi
málsgrein veitir, verður því aðeins krafizt
í sambandslandi, að löggjöf i landi höf-
undar leyfi það, og aðeins að því marki,
sem leyft er í landi, þar sem verndar-
innar er krafizt.

3. Fyrirkomulag á innheimtu og fjár-
hæðir skulu ákveðnar með landslögum.

15. gr.
1. Til þess að höfundur að bókmennta-

eða listaverki, sem verndar nýtur sam-
kvæmt þessum sáttmála, verði talinn
slíkur höfundur, þegar sönnun fyrir hinu
gagnstæða liggur ekki fyrir, og geti því
höfðað mál í sambandslandi vegna rétt-
arskerðingar, er nægilegt, að nafn hans
komi fram á verkinu á venjulegan hátt.
Skal ákvæði þessarar málsgreinar gilda,
jafnvel þótt nafn höfundar sé dulnefni,
ef dulnefnið veldur engum vafa um, hver
hann er.

2. Ef sönnun fyrir hinu gagnstæða ligg-
ur ekki fyrir, skal sá einstaklingur eða
fyrirtæki, sem nafngreint er í kvikmynd
með venjulegum hætti, talið hafa gert
hana.

3. Ef um er að ræða önnur nafnlaus
verk eða önnur verk undir dulnefni en
þau, sem um getur í 1. mgr. að ofan, skal
sá útgefandi, sem nafngreindur er á verk-
inu, talinn umboðsmaður höfundar, nema
sönnun fyrir hinu gagnstæða liggi fyrir,
og skal honum sem slíkum heimilt að
vernda réttindi höfundar og framfylgja
þeim. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda
ekki, þegar höfundur hefur gefið sig fram
og sannað staðhæfingu sína um það, að
hann sé höfundur verksins.

4.
a. Þegar um er að ræða verk, sem ekki

national legislation, shall, with respect
to original works of art and original
manuscripts of writers and composers,
enjoy the inalienable right to an interest
in any sale of the work subsequent to
the first transfer by the author of the
work.

2. The protection provided by the
preceding paragraph may be claimed in
a country of the Union only if legi sla-
tion in the country to which the author
belongs so permits, and to the extent
permitted by the country where this
protection is claimed.

3. The procedure for collection and
the amounts shall be matters for deter-
mination by national legislation.

Article 15
1. In order that the author of a

literary or artistic work protected by
this Convention shall, in the absence of
proof to the contrary, be regarded as
such, and consequently be entitled to
institute infringement proceedings in the
countries of the Union, it shall be
sufficient for his name to appear on the
work in the usual manner. This para-
graph shall be applicable even if this
name is a pseudonym, where the pseu-
donym adopted by the author leaves no
doubt as to his identity.

2. The person or body corporate whose
name appears on a einernatographic
work in the usual manner shall, in the
absence of proof to the contrary, be
presumed to be the maker of the said
work.

3. In the case of anonymous and
pseudonymous works, other than those
referred to in paragraph (1) above, the
pubIisher whose name appears on the
work shall, in the absence of proof to
the contrary, be deemed to represent the
author, and in this capacity he shall be
entitled to protect and enforce the
author's rights. The provisions of this
paragraph shall cease to apply when the
author reveals his identity and esta-
blishes his claim to authorship of the
work.

4.
a. In the case of unpublished works
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hafa verið gefin út, og höfundur er
óþekktur en allar ástæður til að ætla,
að hann sé rikisborgari í sambands-
landi, skal með lögum i þvi landi
heimilt að tilnefna fullgildan aðila,
sem komi fram fyrir hönd höfundar
og hafi heimild til að vernda réttindi
hans og framfylgja þeim í sambands-
landinu.

h, Sambandslönd þau, sem gefa út slik-
ar tilnefningar samkvæmt skilmálum
þessa ákvæðis, skulu tilkynna fram-
kvæmdastjóranum það með skriflegri
yfirlýsingu, sem hafi að geyma allar
upplýsingar um þann aðila, sem
þannig hefur verið tilnefndur. Skal
framkvæmdastjórinn þegar i stað
skýra öllum öðrum sambandslöndum
frá tilkynningunni.

16. gr.
1. Eignarupptaka á ólögmætum eftir-

gerðum skal heimil í öllum sambands-
löndum, þar sem verkið er lögverndað.

2. Ákvæði undanfarandi málsgreinar
skulu einnig gilda um eftirgerðir, er
koma frá löndum, þar sem verkið nýtur
ekki verndar eða er hætt að njóta verndar.

3. Upptaka skal fara fram eftir lögum
hverju landi.

17. gr.
Ákvæði þessa sáttmála geta á engan

hátt haft áhrif á rétt ríkisstjórnar sam-
bandslands til að leyfa, hafa eftirlit með
eða banna með lögum eða reglugerðum
útbreiðslu, flutning eða sýningu á hvers
konar verki eða framleiðslu, þegar aðila,
sem til þess er bær, finnst nauðsynlegt að
beita þeim rétti.

18. gr.
1. Sáttmáli þessi tekur til allra þeirra

verka, sem við gildistöku hans eru enn
ekki orðin almenningseign í uppruna-
landi verksins, vegna þess að verndar-
timabil þess er á enda.

where the identity of the author is
unknown, but where there is every
ground to presume that he is a
national of a country of the Union,
it shall be a matter for legislation
in that· country to designate the
competent authority who shall repre-
sent the author and shall be entitled
to protect and enforce his rights in
the countries of the Union.

b. Countries of the Union which make
such desígnation under the terms of
this provision shall notify the Direc-
tor General by means of a written
declaration giving full information
concerning the authority thus designa-
ted. The Director General shall at
once communicate this declaration
to all other countries of the Union.

Article 16
1. Infrínging copies of a work shall

be liable to seizure in any country of the
Union where the work enjoys legal
protection.

2. The provisions of the preceding
paragraph shall also apply to reproduc-
tions coming from a country where the
work is not protected or has ceased to
be protected.

3. The seizure shall take place in
accordance with the legislation of each
country.

Article 17
The provisions of this Convention

cannot in any way affect the right of
the Government of each country of the
Union to permit, to control, or to pro-
hibit by legislation or regulation, the
circulation, presentation, or exhibition
of any work or production in regard to
which the competent authority may find
it necessary to exercise that right.

Article 18
1. This Convention shall apply to all

works which, at the moment of its
coming into force, have not yet faIlen
into the public domain in the country of
origin through the expiry of the term of
protection.
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2. Ef verk hefur á hinn bóginn orðið
almenningseign í landi, þar sem verndar
er krafizt, fyrir þá sök, að verndartíma-
bil það, sem því áður var veitt, er á enda,
skal það ekki öðlast vernd á nýjan leik.

3. Gildi þessarar reglu skal víkja fyrir
hverjum þeim ákvæðum í sérstökum
samningum um það efni, sem fyrir hendi
eru eða gerðir verða milli sambandsland-
anna. Ef slík ákvæði eru ekki til, skulu
þau lönd, sem hlut eiga að máli, ákveða
hvert fyrir sig skilyrðin fyrir gildi regl-
unnar.

4. Framangreind ákvæði skulu einnig
gilda um nýja aðila að sambandinu og
um þau tilvik, þegar verndartími er lengd-
ur samkvæmt ákvæðum 7. gr. eða með
því, að fallið er frá fyrirvörum.

19. gr.
Ekki skulu ákvæði þessa sáttmála girða

fyrir það, að krafizt sé víðtækari vernd-
ar, sem í té kann að vera látin í lögum
sambandslands.

20. gr.
Ríkisstjórnir sambandslandanna áskilja

sér rétt til að gera sérstaka samninga sín
í milli, að svo miklu leyti sem slíkir
samningar veita höfundum víðtækari
réttindi en sáttmálinn, eða hafa að geyma
önnur ákvæði, sem ekki brjóta í bága
við hann. Ákvæði þau í samningum, sem
fyrir eru, sem fullnægja þessum skilyrð-
um, skulu halda gildi sínu.

21. gr.
1. Sérstök ákvæði um þróunarlöndin

er að finna í viðaukanum.

2. Viðaukinn er óaðskiljanlegur hluti
þessa samnings, sbr. þó ákvæði b-liðs 1.
mgr. 28. gr.

22. gr.
1.

a. Þau sambandslönd, sem bundin eru

2. If, however, through the expiry of
the term of protection which was
previously granted, a work has fallen
into the public domain of the country
where protection is claimed, that work
shall not be protected anew.

3. The application of this principle
shall be subject to any provisions con-
tained in special conventions to that
effect existing or to be concluded between
countries of the Union. In the absence of
such provisions, the respective countries
shall determine, each in so far as it is
concerned, the conditions of applica-
tion of this principle.

4. The preceding provisions shall also
apply in the case of new accessions to
the Union and to cases in which protec-
tion is extended by the application of
Article 7 or by the abandonment of
reservations.

Article 19
The provisions of this Convention

shall not preclude the making of a claim
to the benefit of any greater protection
which may be granted by legislation in
a country of the Union.

Article 20
The Governments of the countries of

the Union re serve the right to enter into
special agreements among themselves, in
so far as such agreements grant to aut-
hors more extensive rights than those
granted by the Convention, or contain
other provisions not contrary to this
Convention. The provisions of existing
agreements which satisfy these condi-
tions shall rem ain applicable.

Article 21
1. Special provisions regarding devel-

oping countries are included in the
Appendix.

2. Subject to the provisions of Article
28-1. (b), the Appendix forms an integral
part of this Act.

Article 22
1 .

a. The Union shall have an Assembly
consisting of those countries of the
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af ákvæðum 22.-26. gr., skulu stofna
með sér sambandsþing.

b. Fyrir ríkisstjórn hvers lands skal vera
einn fulltrúi, og má hann hafa sér til
aðstoðar varafulltrúa, ráðgjafa og sér-
fræðinga.

c. Kostnað við sendinefnd greiði sú ríkis-
stjórn, sem nefndina hefur tilnefnt.

2.
a, Sambandsþingið skal:

1) fjalla um öll þau málefni, er það
varða, að sambandinu sé haldið
við lýði, þróun þess og framkvæmd
þessa sáttmála;

2) gefa fyrirmæli International
Bureau of Intellectual Property
(hér eftir nefnd "alþjóðaskrifstof-
an"), sem getið er um i Samþykkt-
inni um stofnun The World Intel-
lectual Property Organization (hér
eftir nefnd "alþjóðasamtökin"), um
undirbúning að ráðstefnum til end-
urskoðunar, enda sé tekið viðeig-
andi tillit til hvers konar athuga-
semda þeirra sambandslanda, sem
ekki eru bundin af 22.-26. gr.;

3) endurskoða og samþykkja skýrsl-
ur og störf framkvæmdastjóra al-
þjóðasamtakanna, þau sem sam-
bandið varða, og gefa honum öll
nauðsynleg fyrirmæli um málefni,
sem það hefur vald til að segja
fyrir um;

4) kjósa í framkvæmdanefnd sam-
bandsþingsins;

5) endurskoða og samþykkja skýrsl-
ur og störf framkvæmdanefndar-
innar og gefa henni fyrirmæli;

6) gera framkvæmdaáætlun og sam-
þykkja fjárlög sambandsins til
þriggja ára í senn og samþykkja
endanlega reikninga;

7) samþykkja reglur um fjármál sam-
bandsins;

8) koma á fót þeim sérfræðinganefnd-
um og starfshópum, sem nauðsyn-
legir eru vegna starfsemi sam-
bandsins;

9) ákveða hvaða löndum utan sam-
bandsins og hvaða stjórnar-

Union which are bound by Articles
22 to 26.

b. The Government of each country shall
be represented by one delegate, who
may be assisted by alternate delegates,
advisors, and experts.

c. The expenses of each delegation shall
be borne by the Government which has
appointed it.

2.
a. The Assembly shall:

1) deal with all matters concerning
the maintenance and development
of the Union and the implementa-
tion of this Convention;

2) give directions concerning the pre-
paration for conferences of revision
to the International Bureau of Intel-
lectual Property (hereinafter de-
signated as the "International
Bureau") referred to in the Con-
vention establishing the World
Intellectual Property Organization
(hereinafter designated as the
"Organization"), due account being
taken of any comments made by
those countries of the Union which
are not bound by Articles 22 to 26.

3) review and approve the reports and
activities of the Director General of
the Organization concerning the
Union and give him all necessary
instructions concerning matters
within the competence of the
Union;

4) elect the members of the Executive
Committee of the Assembly;

5) review and approve the reports and
activities of its Executive Com-
mittee, and give instructions to such
Committee;

6) determine the program and adopt
the triennial budget of the Union,
and approve its final accounts;

7) adopt the financial regulations of
the Union;

8) establish such committees of ex-
perts and working groups as may
be necessary for the work of the
Union;

9) determine which countries not
members of the Union and which
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deildum eða alþjóðlegum stofnun-
um, þótt ekki séu stjórnarstofnan-
ir, skuli leyft að hafa áheyrnar-
fulltrúa á fundum þess;

10) samþykkja breytingar á 22.-26.
gr.;

11) gera hverja þá aðra ráðstöfun, sem
við á og til þess er fallin að stuðla
að tilgangi samhandsins ;

12) framkvæma önnur þau störf, sem
til heyra samkvæmt þessum sátt-
mála;

13) beita þeim rétti, sem því er veittur
í Samþykktinni um stofnun al-
þjóðasamtakanna, ef það samþykk-
ir það.

b. Þegar um er að ræða málefni, sem
einnig varða hagsmuni annarra sam-
banda, sem alþjóðasamtökin stjórna,
skal sambandsþingið taka ákvarðanir
sínar, eftir að það hefur leitað ráða
samræmingarnefndar alþjóðasamtak-
anna.

3.
a. Hvert aðildarríki sambandsþingsins

fer með eitt atkvæði.
b. Þingfundir eru lögmætir, ef fulltrúar

fyrir helming aðildarríkja sambands-
þingsins sækja fund.

c. Sambandsþingið getur samþykkt
ákvarðanir þrátt fyrir ákvæði h-liðs-
ins, ef þingfund sækja færri en helm-
ingur fulltrúa aðildarríkja sambands-
þingsins en þó þriðjungur þeirra eða
fleiri, en allar slíkar ákvarðanir, að
undanskildum ákvörðunum um eigin
þingsköp, skulu því aðeins taka gildi,
að fullnægt sé eftirtöldum skilyrðum.
Alþjóðaskrifstofan skal tilkynna um-
ræddar ákvarðanir þeim aðildarrfkj-
um sambandsþingsins, sem ekki áttu
fulltrúa á fundi, og gefa þeim kost á
að láta atkvæði sitt skriflega í ljós,
eða að þau greiði ekki atkvæði, innan
þriggja mánaða frá dagsetningu til-
kynningarinnar. Ef tala þeirra aðild-
arríkja, sem þannig hafa greitt at-
kvæði, eða ekki greitt atkvæði, nær
í lok þess tímabils þeirri tölu aðildar-
ríkja, sem á vantaði til að þingfund-
urinn hefði verið lögmætur, skulu
slíkar ákvarðanir taka gildi, ef þær

intergovernmental and inter-
national non-governmental organ-
izations shall be admitted to its
meetings as observers;

10) adopt amendments to Article 22 to
26;

11) take any other appropriate action
designed to further the objectives
of the Union;

12) exercise such other functions as are
appropriate under this Convention;

13) subject to its acceptance, exercise
such rights as are given to it in the
Convention establishing the Organ-
ization.

h. With respect to matters which are of
interest also to other Unions admini-
stered by the Organization, the As-
sembly shall make its decisions after
having heard the advice of the Coord-
ination Committee of the Organization.

3.
a. Each country member of the As-

sembly shall have one vote.
b. One-half of the countries members of

the Assembly shall constitute a
quorum.

c. Notwithstanding the provisions of
subparagraph eb), if, in any session,
the number of countries represented
is less than one-half but equal to or
more than one-third of the countries
members of the Assembly, the As-
sembly may make decisions but, with
the exception of decisions concerning
its own procedure, all such decisions
shall take effect only if the following
conditions are fulfilled. The Inter-
national Bureau shall communicate
the said decisions to the countries
members of the Assembly which
were not represented and shall invite
them to express in writing their vote
or abstention within a period of three
months from the date of the commun-
ication. If, at the expiration of this
period, the number of countries
having thus expressed their vote
or abstention attains the number of
countries which was lacking for
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hafa jafnframt náð tilskildum meiri-
hluta.

d. Til að samþykkja ákvarðanir sam-
bandsþingsins þarf tvo þriðju hluta
greiddra atkvæða, sbr. þó ákvæði 2.
mgr. 26. gr.

e. Það teljast ekki greidd atkvæði, ef set-
ið er hjá.

f. Fulltrúi getur aðeins verið umboðs-
maður fyrir eitt land og aðeins greitt
atkvæði í nafni þess.

g. Sambandslöndum, sem ekki eru aðil-
ar að sambandsþinginu, skal leyft að
senda áheyrnarfulltrúa.

4.
a. Halda skal reglulegt sambandsþing

þriðja hvert almanaksár og fram-
kvæmdastjórinn kveðja til þess á sama
tíma og sama stað og allsherjarþing
alþjóðasamtakanna er haldið, nema
þegar sérstaklega stendur á.

b. Sambandsþingið skal heyja aukaþing
samkvæmt kvaðningu framkvæmda-
stjórans að beiðni framkvæmdanefnd-
arinnar eða að beiðni eins fjórða hluta
aðildarríkja sambandsþingsins.

5. Sambandsþingið setur sér eigin
þingsköp.

23. gr.
I, Sambandsþingið skal hafa fram-

kvæmdanefnd.
2.

a. Framkvæmdanefndin skal skipuð full-
trúum þeirra ríkja, sem sambands-
þingið hefur valið úr hópi aðildar-
ríkja sambandsþingsins. Þá skal land
það, þar sem aðalstöðvar alþjóðasam-
takanna eru, enn fremur eiga sjálf-
krafa sæti í nefndinni, sbr. þó b-lið
7. mgr. 25. gr.

b. Ríkisstjórn hvers aðildarríkis fram-
kvæmdanefndarinnar skal eiga þar
fulltrúa, en honum til aðstoðar mega
vera varafulltrúar, ráðgjafar og sér-
fræðingar.

attaining the quorum in the session
itself, such decisions shall take effect
provided that at the same time the
required majority still obtains.

d. Subject to the provisions of Article
26(2), the decisions of the Assembly
shall require two-thirds of the votes
east.

e. Abstentions shall not be considered
as votes.

f. A delegate may represent, and vote in
the name of, one country only.

g. Countries of the Union not members
of the Assembly shall be admitted to
its meetings as observers.

4.
a. The Assembly shall meet one e in

every third calendar year in ordinary
session upon convocation by the
Director General and, in the absence
of exceptional circumstances, during
the same period and at the same place
as the General Assembly of the
Organization.

b. The Assembly shall meet in extra-
ordinary session upon convocation by
the Director General, at the request
of the Executive Committee or at the
request of one-fourth of the countries
member of the Assembly.

5. The Assembly shall adopt its own
rules of procedure.

Article 23
1. The Assembly shall have an Execu-

tive Committee.
2.

a. The Executive Committee shall con-
sist of countries elected by the As-
sembly from among countries memb-
ers of the Assembly. Furthermore,
the country on whose territory the
Organization has its headquarters
shall, subject to the provisions of
Article 25(7)(b), have an ex officio
seat on the Committee.

b. The Government of each country
member of the Executive Committee
shall be represented by one delegate,
who may be assisted by alternate
delegates, advisors, and experts.
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c. Kostnað við sendinefnd greiði sú ríkis-
stjórn, sem nefndina hefur tilnefnt.

3. Aðildarríki framkvæmdanefndar-
innar skulu vera einn fjórði hluti af
aðildarríkjum sambandsþingsins. Við
ákvörðun tölu nefndarmanna skal af-
gangi, þegar deilt hefur verið með fjór-
um, sleppt.

4. Við kosningu fulltrúa í fram-
kvæmdanefndina skal sambandsþingið
taka hæfilegt tillit til sanngjarnrar skipt-
ingar út frá landfræðilegri legu og til
nauðsynja þeirra ríkja, sem aðilar eru
að sérstökum samningum, el.' gerðir
kynnu að verða á vegum sambandsins, á
að vera meðal þeirra ríkja, sem sæti eiga
í framkvæmdanefndinni.

5.
a. Fulltrúar í framkvæmdanefndinni

hefja störf í lok sambandsþingsins,
sem kaus þá, en ljúka störfum í lok
næsta reglulegs sambandsþings.

b. Heimilt er að endurkjósa fulltrúa í
framkvæmdanefndina, en ekki fleiri
en tvo þriðju þeirra.

c. Sambandsþingið setur reglur í ein-
stökum atriðum um kosningu og
hugsanlega endurkosningu fulltrúa í
framkvæmdanefndina.

6.
a. Framkvæmdanefndin skal:

1) gera uppkast að dagskrá sam-
bandsþingsins;

2) leggja fyrir sambandsþingið tillög-
ur um uppkast það að fram-
kvæmdaáætlun og þriggja ára fjár-
lögum, sem framkvæmdastjórinn
hefur undirbúið;

3) samþykkja sérstök árleg fjárlög og
framkvæmdaáætlanir, sem fram-
kvæmdastjórinn hefur undirbúið,
enda séu þær innan marka fram-
kvæmdaáætlunarinnar og þriggja
ára fjárlaganna;

4) leggja fyrir sambandsþingið með
viðeigandi athugasemdum starfs-
skýrslur framkvæmdastjórans og
árlegar skýrslur endurskoðenda
um reikningana;

e. The expenses of each delegatíon shall
be borne by the Government which
has appointed it.

3. The number of countries members
of the Executive Committee shall corre-
spond to one-fourth of the number of
countries members of the Assembly.
In establishing the number of seats
to be filled remainders after divi-
sion by four shall be disregarded.

4. In electing the members of the
Executive Committee, the Assembly shall
have due regard to an equitable geogra-
phical distribution and to the need for
countries party to the Special Agree-
ments which míght be established in rela-
tion with the Union to be among the
countries constituting the Executive
Committee.

5.
a. Each member of the Executive

Committee shall serve from the close
of the session of the Assembly which
elected it to the close of the next
ordinary session of the Assembly.

b. Members of the Executive Committee
may be re-elected, but not more than
two-thirds of them.

e. The Assembly shall establish the
details of the rules governing the
election and possible re-election of
the members of the Executive Com-
mittee.

6.
a. The Executive Committee shall:

1) prepare the draft agenda of the
Assembly;

2) submit proposals to the Assembly
respecting the draft program and
triennial budget of the Union,
prepared by the Director General;

3) approve, within the limits of the
program and the triennial budget,
the specific yearly budgets and
programs prepared by the Director
General;

4) submit, with appropriate com-
ments, to the Assembly the perio-
dical reports of the Director
General and the yearly audit re-
ports on the accounts;
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5) gera allar nauðsynlegar ráðstafan-
ir, í samræmi við ákvarðanir sam-
bandsþingsins og með hliðsjón af
þeim kringumstæðum, sem fyrir
hendi kunna að verða milli tveggja
reglulegra sambandsþinga, til að
tryggja það, að framkvæmdastjór-
inn framfylgi framkvæmdaáætlun
sambandsins;

6) framkvæma önnur þau störf, sem
nefndinni eru falin samkvæmt
þessum sáttmála.

b. Þegar um er að ræða málefni, sem
einnig varða hagsmuni annarra sam-
banda, sem alþjóðasamtökin stjórna,
skal framkvæmdanefndin taka
ákvarðanir sínar, eftir að leitað hefur
verið ráða samræmingarnefndar al-
þj óðasamtakanná.

7.
a. Framkvæmdanefndin skal halda

reglulegan fund einu sinni á ári sam-
kvæmt kvaðningu framkvæmdastjór-
ans, og er æskilegt, að sá fundur sé
haldinn á sama tíma og á sama stað
og fundur samræmingarnefndar al-
þjóðasamtakanna.

b. Framkvæmdanefndin skal halda auka-
fundi samkvæmt kvaðningu fram-
kvæmdastjórans, annað hvort að frum-
kvæði hans sjálfs eða samkvæmt
beiðni formanns nefndarinnar eða
eins fjórða hluta nefndarmanna.

8.
a. Hvert aðildarríki framkvæmdanefnd-

arinnar fer með eitt atkvæði.
b, Fundir eru lögmætir, þegar helming-

ur nefndarmanna sækir fund.

c. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða
ræður úrslitum mála.

d. Það teljast ekki greidd atkvæði, ef
setið er hjá.

e. Nefndarmaður getur aðeins verið full-
trúi fyrir eitt land og aðeins greitt
atkvæði í nafni þess.

9. Sambandslöndum, sem ekki eiga
fulltrúa í framkvæmdanefndinni, skal
leyft að senda áheyrnarfulltrúa.

10. Framkvæmdanefndin setur sér
eigin þingsköp.

5) in accordance with the decisions
of the Assembly and having regard
to circumstances arising between
two ordinary ses sions of the As-
sembly, take all necessary measures
to ensure the execution of the
program of the Union by the
Director General;

6) perform such other functions as
are allocated to it under this Con-
vention.

b. With respect to matters which are of
interest also to other Unions admini-
stered by the Organization, the Execu-
tive Committee shall make its decis-
ions after having heard the advice of
the Coordination Committee of the
Organization.

7.
a. The Executive Committee shall meet

once a year in ordinary session upon
convocation by the Director General,
preferably during the same period and
at the same place as the Coordina-
tion Committee of the Organization.

b. The Executive Committee shall meet
in extraordinary session upon con-
vocation by the Director General,
either on his own initiative, or at the
request of its Chairman or one-
fourth of its members.

8.
a. Each country member of the Execu-

tive Committee shall have one vote.
b. One-half of the members of the

Executive Committee shall consti-
tute a quorum.

c. Decisions shall be made by a simple
majority of the votes east

d. Abstentions shall not be considered
as votes.

e. A delegate may represent, and vote
in the name of, one country only.

9. Countries of the Union not memb-
ers of the Executive Committee shall be
admitted to its meetings as observers.

10. The Executive Committee shall
adopt its own rules of procedure.
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24. gr.
1.

a. Alþjóðaskrifstofan hefur með hönd-
um framkvæmdastörf fyrir samband-
ið og tekur við af sambandsskrifstof-
unni, sem stofnuð var samkvæmt Al-
þjóðasáttmálanum til verndar eignar-
réttindum á sviði iðnaðar.

b. Alþjóðaskrifstofunni ber einkum að
annast skrifstofuhald fyrir hinar
ýmsu stofnanir sambandsins.

c. Framkvæmdastjóri alþjóðasamtak-
anna skal vera framkvæmdastjóri
sambandsins og koma fram fyrir þess
hönd.

2. Alþjóðaskrifstofan skal viða að sér
upplýsingum, er varða vernd höfundar-
réttar, og gefa þær út. Skulu sambands-
löndin þegar í stað tilkynna skrifstofunni
um öll ný lög og opinber fyrirmæli um
vernd höfundarréttar.

3. Alþjóðaskrifstofan skal gefa út
mánaðarrít.

4. Alþjóðaskrifstofan veitir sambands-
löndunum samkvæmt beiðni þeirra upp-
lýsingar um málefni, sem varða vernd
höfundarréttar.

5. Alþjóðaskrifstofan skal annast
rannsóknir og láta í té þjónustu, sem
stuðli að því að auðvelda vernd höfund-
arréttar.

6. Framkvæmdastjórinn og þeir starfs-
menn, sem hann tilnefnir, skulu án at-
kvæðisréttar sitja fundi sambandsþings-
ins, framkvæmdanefndarinnar og ann-
arra sérfræðinganefnda og starfshópa.
Framkvæmdastjórinn eða starfsmaður,
sem hann tilnefnir, skulu sjálfkrafa vera
ritarar þessara aðila.

7.
a. Alþjóðaskrifstofan skal samkvæmt

fyrirmælum sambandsþingsins og í
samvinnu við framkvæmdanefndina
annast undirbúning að ráðstefnum til
endurskoðunar á ákvæðum sáttmál-
ans öðrum en 22.-26. gr.

b. Alþjóðaskrifstofunni er heimilt að
ráðfæra sig við stjórnardeildir og al-

Article 24
1.

a. The administrative tasks with respect
to the Union shall be performed by
the International Bureau, which is a
continuation of the Bureau of the
Union united with the Bureau of the
Union established by the Internat-
ional Convention for the Protection
of Industrial Property.

b. In particular, the International Bureau
shall provide the secretariat of the
various organs of the Union.

e. The Director General of the Organiza-
tion shall be the chief executive of
the Union and shall represent the
Union.

2. The International Bureau shall
assemble and publish information con-
cerning the protection of copyright.
Each country of the Union shall promptly
communicate to the International Bureau
all new laws and official texts con-
cerning the protection of copyright.

3. The International Bureau shall
publish a monthly periodical.

4. The International Bureau shall, on
request, furnish information to any
country of the Union on matters con-
cerning the protection of copyright.

5. The International Bureau shall
conduct studies, and shall provide ser-
vices, designed to facilitate the protec-
tion of copyright.

6. The Director General and any staff
member designated by him shall partici-
pate, without the right to vote, in all
meetings of the Assembly, the Executive
Committee, and any other committee of
experts or working group. The Director
General, or a staff member designated by
him, shall be ex officio secretary of these
bodies.

7.
a. The International Bureau shall, in

accordance with the directions of the
Assembly and in cooperation with the
Executive Committee, make the pre-
parations for the conferences of revi-
sion of the provisions of the Con-
vention other than Articles 22 to 26.

b. The International Bureau may consult
with intergovernmental and inter-
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þjóðlegar stofnanir, þótt ekki séu á
vegum ríkisstjórna, varðandi undir-
búning að ráðstefnum til endurskoð-
unar.

c. Framkvæmdastjórinn og þeir starfs-
menn, sem hann tilnefnir, skulu taka
þátt í umræðum á þessum ráðstefn-
um, en hafa ekki atkvæðisrétt.

8. Alþjóðaskrifstofan skal framkvæma
önnur þau verkefni, sem henni verða
falin.

25. gr.
1.

a. Sambandið skal hafa fjárlög.
b. Í fjárlögum sambandsins skulu með-

taldar tekjur og gjöld sambandsins
beinlinis, framlag þess til sameiginlegs
kostnaðar sambandanna og, þegar
þannig stendur á, fjárhæð sú, sem
veitt er til að standast kostnað af ráð-
stefnu alþjóðasamtakanna.

e, Sá kostnaður, sem ekki verður rakinn
til sambandsins eingöngu, heldur
einnig til eins eða fleiri sambanda,
sem stjórnað er af alþjóðasamtökun-
um, skal talinn sameiginlegur kostn-
aður. Hlutdeild sambandsins í þessum
kostnaði skal fara eftir þeim hag, sem
sambandið hefur af honum.

2. Fjárlög sambandsins skulu þannig
úr garði gerð, að tekið sé hæfilegt tillit
til þarfarinnar á að samræma þau fjár-
hagsáætlunum annarra sambanda, sem
alþjóðasamtökin stjórna.

3. Fjárlögum sambandsins koma tekj-
ur með eftirtöldum hætti:
1) framlög sambandslandanna;

2) laun og greiðslur fyrir þjónustu, sem
alþjóðaskrifstofan lætur í té á vegum
sambandsins;

3) sala á ritum alþjóðaskrifstofunnar
varðandi sambandið og höfundarlaun
fyrir þau;

4) gjafir. arfur og styrkir;
5) leigur, vextir og ýmsar aðrar tekj ur.

4.
a. Sambandslöndunum skal skipt í

flokka til ákvörðunar á framlagi
þeirra til fjárlaganna, og skulu sam-
bandslöndin greiða ársframlög á

national non-governmental organiza-
tions concerning preparations for
conferences of revision.

e. The Director General and persons
designated by him shall take part,
without the right to vote, in the
discussions at these conferences.

8. The International Bureau shall
carry out any other tasks assigned to it.

Article 25
1.

a. The Union shall have a budget.
b. The budget of the Union shall include

the income and expenses pro per to
the Union, its contribution to the
budget of expenses common to the
Unions, and, where applicable, the
sum made available to the budget of
the Conference of the Organization.

c. Expenses not attributable exclusively
to the Union, but also to one or more
other Unions administered by the
Organization shall be considered as
expenses common to the Unions. The
share of the Union in such comm on
expenses shall be in proportion to the
interest the Union has in them.

2. The budget of the Union shall be
established with due regard to the
requirements of coordination with the
budgets of the other Unions administered
by the Organization.

3. The budget of the Union shall be
financed from the following sources:
1) contributions of the countries of the

Union;
2) fees and charges due for services

performed by the International Bureau
in relation to the Union;

3) sale of, or royalties on, the publica-
tions of the International Bureau
concerning the Union;

4) gifts, bequests, and subventions;
5) rents, interests, and other miscella-

neous income.
4.

a. For the purpose of establishing its
contribution towards the budget, each
country of the Union shall belong to
a class, and shall pay its annual
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grundvelli einingartölu, sem þannig
er ákveðin:

I. flokkur 25
II. flokkur 20

III. flokkur 15
IV. flokkur ·10
V. flokkur 5

VI. flokkur 3
VII. flokkur 1

b. Ef sambandsland hefur ekki þegar til-
kynnt um það, skal það um leið og
það afhendir fuUgildingar- eða aðild-
arskjöl tilkynna, hvar í flokki það
vilji vera. Sambandslandi er heimilt
að skipta um flokk. Ef það kýs að
fara í lægri flokk, verður það að til-
kynna það sambandsþinginu á reglu-
legu þingi þess. Tekur breytingin
gildi frá byrjun næsta almanaksárs
eftir reglulegt þing.

c. Ársframlag sambandslands skal vera
eins hár hluti af þeirri fjárhæð. sem
sambandslöndin öll leggja til árlegum
fjárlögum þess, eins og einingartala
sambandslands er hár hluti af saman-
lagðri einingartölu allra landanna,
sem framlög greiða.

d. Framlögin falla í gjalddaga 1. janúar
ár hvert.

c. Ef land er í vanskilum um greiðslu
framlags síns, skal það ekki hafa at-
kvæðisrétt í neinum þeim samtökum
sambandsins, sem það tekur þátt í, ef
fjárhæð sú, sem það er í vanskilum
um, nemur þeim framlögum, sem því
var alls skylt að greiða fyrir tvö sið-
ustu ár, eða hærri fjárhæð. Hverjum
samtökum sambandsins er þó heimilt
að leyfa því landi að fara áfram með
atkvæðisrétt í þeim samtökum, ef og
svo lengi sem þau þykjast fullviss um,
að greiðsludrátturinn stafi af sérstök-
um og óviðráðanlegum ástæðum.

f. Ef fjárlög hafa ekki verið samþykkt
fyrir byrjun næsta reikningstímabils.
skal farið eftir fjárlögum fyrra árs í
samræmi við ákvæði fjármálareglu-
gerðarinnar.

5. Reiknað skal út hver laun og greiðsl-
ur séu útistandandi fyrir þjónustu, sem

contributions on the basis of a number
of units fixed as follows:

Class I 25
Class II 20
Class III 15
Class IV 10
Class V 5
Class VI 3
Class VII 1

b, Unless it has already done so, each
country shall indicate, concurrently
with depositing its instrument of rati-
fication or accession, the class to
which it wishes to belong. Any
country may change class. If it
chooses a lower class, the country
must announce it to the Assembly at
one of its ordinary sessions. Any such
change shall take effect at the be-
ginning of the calendar year following
the session.

e. The annual contribution of each
country shall be an amount in the
same proportion to the total sum to
be contributed to the annual budget
of the Union by all countries as the
number of its units is to the total of
the units of all contributing countries.

d. Contributions shall become due on
the first of January of each year.

e. A country which is in arrears in the
payment of its contributions shall
have no vote in any of the orgaris of
the Union of which it is a member if
the amount of its arrears equals or
exceeds the amount of the contribu-
tions due from it for the preceding
two full years. However, any organ
of the Union may allow such a coun-
try to continue to exercise its vote in
that organ if, and as long as, it is
satisfied that the delay in payment is
due to exceptional and unavoidable
circumstances.

f. If the budget is not adopted before
the beginning of a new financial
period, it shall be at the same level
as the budget of the previous year,
in accordance with the financial
regulations.

5. The amount of the fees and charges
due for services rendered by the Inter-
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alþjóðaskrifstofan hefur látið í té á
vegum sambandsins, og skal fram-
kvæmdastjórinn annast um að til-
kynna það sambandsþinginu og fram-
kvæmdanefndinni.

6.
a. Sambandið skal hafa framkvæmda-

sjóð, og skal hann stofnaður með
einni greiðslu frá hverju sambands-
landi. Ef sjóðurinn verður ófullnægj-
andi, skal sambandsþingið ákveða um
aukningu hans.

b. Byrjunarframlag hvers lands til um-
rædds sjóðs, eða þátttaka þess í aukn-
ingu hans, skal vera ákveðið hlutfall
af ársframlagi landsins á því ári, sem
sjóðurinn er stofnaður eða aukningin
ákveðin.

c. Hlutföllin og greiðsluskilmálar skulu
ákveðnir af sambandsþinginu sam-
kvæmt tillögum framkvæmdastjórans
og eftir að það hefur leitað ráða sam-
ræmingarnefndar alþjóðasamtakanna.

7.
a. Í samningi þeim um aðalstöðvarnar,

sem gerður er við landið, þar sem þær
hafa aðsetur, skal tekið fram, að jafn-
an þegar framkvæmdasjóðurinn verði
ófullnægjandi, skuli það land leggja
honum fé. Um fjárhæð þessa framlags
og skilmálana fyrir veitingu þess
skulu gerðir sérstakir samningar
hverju sinni milli landsins og alþjóða-
samtakanna. Meðan á landinu hvílir
sú skylda að láta slik framlög i té,
skal það sjálfkrafa hafa sæti í fram-
kvæmdanefndinni.

b. Land það, sem um getur í a-lið, og
alþjóðasamtökin hafa hvort um sig
rétt til að segja upp samningnum um
framlagsskylduna með skriflegri til-
kynningu. Tekur uppsögnin gildi eftir
þrjú ár frá lokum þess árs, þegar til-
kynning var send.

8. Eitt eða fleiri sambandslönd eða
utan að komandi endurskoðendur skulu
annast endurskoðun reikninganna í sam-
ræmi við ákvæði fjármálareglugerðar-

national Bureau in relation to the Union
shall be established, and shall be reported
to the Assembly and the Executive Com-
mittee, by the Director General.

6.
a. The Union shall have a working

capital fund which shall be consti-
tuted by a single payment made by
each country of the Union. If the
fund becomes insufficient, an increase
shall be decided by the Assembly.

b. The amount of the initial payment of
each country to the said fund or of
its participation in the increase there-
of shall be a proportion of the con-
tribution of that country for the year
in which the fund is established or
the increase decided.

c. The proportion and the terms of
payment shall be fixed by the As-
sembly on the proposal of the Direc-
tor General and after it has heard the
advice of the Coordination Committee
of the Organization.

7.
a. In the headquarters agreement con-

cluded with the country on the terri-
tory of which the Organization has
its headquarters, it shall be provided
that, whenever the working capital
fund is insufficient, such country shall
grant advances. The amount of these
advances and the conditions on which
they are granted shall be the subject of
separate agreements, in each case, bet-
ween such country and the Organiza-
tion. As long as it remains under the
obligation to grant advances, such
country shall have an ex officio seat
on the Executive Committee.

b. The country referred to in subpara-
graph (a) and the Organization shall
each have the right to denounce the
obligation to grant advances, by
written notification. Denunciation
shall take effect three years after the
end of the year in which it has been
notified.

8. The auditing of the accounts shall
be effected by one or more of the coun-
tries of the Union or by external auditors,
as provided in the financial regulations.
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innar. Skulu þeir tilnefndir af sambands-
þinginu með samþykki þeirra.

26. gr.
1. Land, sem á aðild að sambands-

þinginu, framkvæmdanefndin og fram-
kvæmdastjórinn geta hver um sig borið
fram tillögur til breytingar á 22., 23., 24.
og 25. gr., svo og um breytingar á þess-
ari grein. Skal framkvæmdastjórinn til-
kynna slíkar tillögur þeim löndum, sem
aðild eiga að sambandsþinginu, a. m. k.
sex mánuðum áður en þær verða teknar
þar til meðferðar.

2. Breytingar á greinum þeim, sem rætt
er um í 1. mgr., skulu samþykktar af
sambandsþinginu, og þarf til þess þrjá
fjórðu hluta greiddra atkvæða. ÞÓ þarf
fjóra fimmtu hluta greiddra atkvæða til
að breyta 22. grein og þessari grein.

3. Breytingar á greinum þeim, sem rætt
er um í 1. mgr., taka gildi einum mánuði
eftir að framkvæmdastjórinn hefur feng-
ið í hendur skriflegar tilkynningar um
það frá þremur fjórðu hlutum landa
þeirra, sem aðild áttu að sambandsþing-
inu, þegar breytingarnar voru þar sam-
þykktar, að þær hafi verið samþykktar
á stjórnskipulegan hátt í landi því, sem
hlut á að máli. Sérhver breyting á þess-
um, greinum, sem þannig er samþykkt,
skal vera bindandi fyrir öll þau lönd, sem
aðild eiga að sambandsþinginu, þegar
breytingin tekur gildi, eða verða siðar
aðilar að því. ÞÓ skal hver sú breyting,
sem felur í sér aukningu á fjárskuldbind-
ingum landanna, einungis binda þau lönd,
sem hafa tilkynnt um samþykki sitt til
þeirrar breytingar.

27. gr.
1. Sáttmáli þessi skal tekinn til endur-

skoðunar í því skyni, að lagðar verði
fram tillögur til endurbóta á kerfi sam-
bandsins.

2. Fulltrúar sambandslandanna skulu
í þessu skyni halda með sér ráðstefnur
í sambandslöndunum hverju á eftir öðru.

3. Breytingar á samningi þessum, þar
með taldar breytingar á viðaukanum,

They shall be desígnated, with their
agreement, by the Assembly.

Article 26
1. Proposals for the amendment of

Artícles 22, 23, 24, 25, and the present
Article, may be initiated by any country
member of the Assembly, by the Execu-
tive Committee, or by the Director
General. Such proposals shall be com-
municated by the Director General to the
member countries of the Assembly at
least six months in advance of their
consideration by the Assembly.

2. Amendments to the Articles referred
to in paragraph (1) shall be adopted by
the Assembly. Adoption shall require
three-fourths of the votes east, provided
that any amendment of Article 22, and of
the present paragraph, shall require four-
fifths of the votes east.

3. Any amendment to the Articles
referred to in paragraph (1) shall enter
into force one month after written
notifications of acceptance, effected in
accordance with their respective consti-
tutional processes, have been received by
the Director General from three-fourths
of the countries members of the Assembly
at the time it adopted the amendment.
Any amendment to the said Articles thus
accepted shall bind all the countries
which are members of the Assembly at
the time the amendment enters into
force, or which become members thereof
at a subsequent date, provided that any
amendment increasing the financial
obligations of countries of the Union
shall bind only those countries which
have notified their acceptance of such
amendment.

Article 27
1. This Convention shall be submitted

to revision with a view to the introduc-
tion of amendments designed to improve
the system of the Union.

2. For this purpose, conferences shall
be held successively in one of the coun-
tries of the Union among the delegates
of the said countries.

3. Subject to the provisions of Article
26 which apply to the amendment of
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verða aðeins samþykktar með samhljóða
greiddum atkvæðum, sbr. þó ákvæði 26.
greinar um breytingar á ákvæðum 22.-
26. greinar.

28. gr.
1.

a. Hvert það sambandsland, sem hefur
undirritað þennan samning, getur full-
gilt hann, og ef það hefur ekki undir-
ritað hann, getur það gerzt aðili að
honum. Fullgildingar- og aðildarskjöl
skulu afhent framkvæmdastjóranum.

b. Sérhvert sambandsland getur lýst þvi
yfir í fullgildingar- eða aðildarskjöl-
um sínum, að fullgilding þess eða
aðildarákvörðun taki ekki til 1.-21.
greinar eða til viðaukans, þó þannig,
að ef umrætt land hefur áður gefið
yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr. VI.
greinar viðaukans, getur það aðeins
lýst því yfir i skjölum sínum, að full-
gilding þess eða aðildarákvörðun taki
ekki til 1.-20. greinar.

c. Hvert það sambandsland, sem i full-
gildingar- eða aðildarskjölum sínum
hefur í samræmi við ákvæði h-liðsins
undanþegið sig þeim ákvæðum, sem
þar er vísað til, getur síðar ákveðið,
að fullgilding þess eða aðildarákvörð-
un skuli taka til þeirra ákvæða. Skal
yfirlýsing þess efnis afhent fram-
kvæmdastjóranum.

2.
a. 1.-21. grein og viðaukinn öðlast gildi,

þegar liðnir eru þrír mánuðir frá því,
að fullnægt hefur verið báðum eftir-
farandi skilyrðum:
1) þegar a. m. k. fimm sambandslönd

hafa fullgilt þennan samning eða
gerzt aðilar að honum, án þess að
hafa gefið út yfirlýsingu sam-
kvæmt b-lið 1. mgr., og

2) þegar Frakkland, Spánn, Stóra-
Bretland, Norður-Írland og Banda-
ríkin eru orðin bundin af Almenna
höfundarréttarsáttmálanum (Uni-
versal Copyright Convention) eftir
þá endurskoðun, sem fram fór á
honum í París 24. júlí 1971.

b. Gildistakan, sem um er rætt í a-lið,
skal eiga við þau sambandslönd, sem
a. m. k. þremur mánuðum fyrir gildis-
tökuna hafa skilað fullgildingar- eða

Articles 22 to 26, any revision of this
Act, including the Appendix, shall require
the unanimity of the votes cast.

Article 28
1.

a. Any country of the Union which has
signed this Act may ratify it, and, if
it has not signed it, may accede to it.
Instruments of ratification or acces-
síon shall be deposited with the
Director General.

b. Any country of the Union may declare
in its instrument of ratification or
accession that its ratification or ac-
cession shall not apply to Articles 1
to 21 and the Appendix, provided that,
if such country has previously ma de
a declaration undir VI 1 of the Ap-
pendix, then it may declare in the
said instrument only that its ratifica-
tion or accession shall not apply to
Articles 1 to 20.

c. Any country of the Union which, in
accordance with subparagraph (b),
has excluded provisíons therein re-
ferred to from the effects of its rati-
fication or accession may at any later
time declare that it extends the effects
of its ratification or accession to those
provisions, Such declaration shall be
deposited with the Director General.

2.
a. Articles 1 to 21 and the Appendix shall

enter into force three months after
both of the following two conditions
are fulfiHed:
1) at least five countries of the Union

have ratified or acceded to this
Act without making a declaration
undir parapraph 1 (b),

2) France, Spain, the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ire-
land, and the United States of
America, have become bound by
the Universal Copyright Conven-
tion as revised at Paris on "July
24, 1971.

b. The entry into force referred to in
subparagraph (a) shall apply to those
countries of the Union which, at least
three months before the said entry
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aðildarskjölum, sem ekki hafa að
geyma yfirlýsingu samkvæmt b-lið
1. mgr.

c. Að því er varðar hvert það sambands-
land, sem b-líður þessarar málsgrein-
ar tekur ekki til, sem fullgildir eða
gerist aðili að þessum samningi, án
þess að gefa yfirlýsingu samkvæmt
b-lið 1. mgr., skal 1.-21. grein og við-
aukinn öðlast gildi eftir þrjá mánuði
frá þeim degi, að framkvæmdastjór-
inn hefur tilkynnt um afhendingu á
viðeigandi fullgildingar- eða aðildar-
skjölum, nema tiltekin hafi verið síð-
ari dagsetning í þeim skjölum, sem
afhent hafa verið. Í síðara tilvikinu
skulu 1.-21. grein og viðaukinn öðl-
ast gildi gagnvart þvi landi á þeim
degi, sem þannig er tiltekinn.

d. Ákvæði stafliða a-e hafa ekki áhrif
á gildi VI. greinar viðaukans.

3. Að því er varðar hvert það sam-
bandsland, sem fullgildir eða gerist aðili
að þessum samningi, með eða án yfir-
lýsingar samkvæmt b-lið 1. mgr., skulu
22.-38. grein öðlast gildi eftir þrjá mán-
uði frá þeim degi, að framkvæmdastjór-
inn hefur tilkynnt um afhendingu á við-
eigandi ful'lgildingar- eða aðildarskjöl-
um, nema tiltekin hafi verið síðari dag-
setning i skjölum þeim, sem afhent hafa
verið. Í síðara tilvikinu skulu 22.-38.
grein öðlast gildi gagnvart því landi á
þeim degi, sem þannig er tiltekinn.

29. gr.
1. Hvert það land, sem er utan við sam-

bandið, getur gerzt aðili að þessum samn-
ingi og orðið þannig aðili að sáttmálan-
um og meðlimur sambandsins. Aðildar-
skjöl skulu afhent framkvæmdastjóran-
um.

2.
a. Að því er varðar sérhvert land utan

sambandsins, öðtast sáttmáli þessi
gildi þremur mánuðum eftir þann dag,
að framkvæmdastjórinn hefur til-
kynnt um afhendingu á aðildarskjali,
nema síðari dagur hafi verið tiltekinn
i skjali því, sem afhent hefur verið,
sbr. þó staflið b. í síðara tilvikinu skal

into force, have deposited instruments
of ratification or accession not con-
taining a declaration under paragraph
1 (b).

c. With respect to any country of the
Union not covered by subparagraph
(b) and which ratifies or accedes to
this Act without making a declara-
tion under paragraph 1 (b), Articles
1 to 21 and the Appendix shall enter
into force three months after the date
on which the Director General has
notified the deposit of the relevant
instrument of ratification or acces-
sion, unless a subsequent date has
been indicated in the instrument de-
posited. In the latter case, Articles 1
to 21 and the Appendix shall enter
into force with respect to that country
on the date thus indicated.

d. The provisions of subparagraphs (a)
to (e) do not affect the application
of Article VI of the Appendix.

3. With respect to any country of the
Union which ratifies or accedes to this
Act with or without a declaration made
under paragraph 1 (b), Articles 22 to 38
shall enter into force three months after
the date on which the Director General
has notified the deposit of the relevant
instrument of ratification or accessíon,
unless a subsequent date has been indi-
cated in the instrument deposited. In the
latter case, Articles 22 to 38 shall enter
into force with respect to that country
on the date thus indicated.

Article 29
1. Any country outside the Union may

accede to this Act and thereby become
party to this Convention and a member
of the Union. Instruments of accessíon
shall be deposited with the Director
General.

2.
a. Subject to subparagraph (b), this

Concention shall enter into force with
respect to any country outside the
Union three months after the date on
which the Director General has noti-
fied the deposit of its instrument of
accession, unless a subsequent date
has been indicated in the instrument
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sáttmálinn öðlast gildi gagnvart því
landi á þeim degi, sem þannig er til-
tekinn.

b. Ef gildistakan samkvæmt staflið a á
sér stað á undan gildistöku 1.-21.
greinar og gildistöku viðaukans sam-
kvæmt a-lið 2. mgr. 28. gr., skal land-
ið á meðan vera bundið af 1.-20.
gr. Briisselsamningsins, í stað þess að
vera bundið af 1.-21. gr. og af við-
aukanum.

29. gr. a.
Fullgilding þessa samnings eða yfirlýs-

ing um aðild að honum af hálfu hvers
þess lands, sem ekki er bundið af 22.-
:i8. gr. Stokkhólmssamnings þessa sátt-
mála, skal - einungis með hliðsjón af
2. mgr. 14. gr. sáttmálans, sem til alþjóða-
samtakanna stofnaði - jafngilda full-
gildingu umrædds Stokkhólmssamnings,
eða yfirlýsingu um aðild að honum, með
þeim takmörkunum, sem greindar eru
1. tölulið b-liðs 1. mgr. 28. gr. hans.

30. gr.
1. Fullgilding eða aðildaryfirlýsing

skal hafa sjálfkrafa í för með sér sam-
þykki á öllum ákvæðum þessa sáttmála
og rétt til að neyta alls þess hagræðis,
sem hann veitir, sbr. þó undantekningar
þær, sem leyfðar eru í 2. mgr. þessarar
greinar, í b-lið 1. mgr. 28. gr., i 2. mgr.
33. gr. og í viðaukanum.

2.
a. Hvert það sambandsland, sem full-

gildir þennan samning eða gerist aðili
að honum, skal halda áfram að njóta
góðs af þeim fyrirvörum, sem það hef-
ur áður gert, að því tilskildu, að það
gefi út yfirlýsingu þess efnis, þegar
það afhendir fullgildingar- eða aðild-
arskjöl sin, sbr. þó 2. mgr. V. greinar
viðaukans.

b. Sérhvert land utan sambandsins getur
lýst því yfir um leið og það gerist aðili
að þessum sáttmála, sbr. þó 2. mgr.
V. gr. viðaukans, að það hafi i hyggju
að láta ákvæði 5. gr. sambandssátt-
málans frá 1886, eins og frá honum
var gengið í París 1896, gilda a. m. k.

deposited. In the latter case, this Con-
vention shall enter into force with
respect to that country on the date
thus indicated.

b. If the entry into force according to
sub paragraph (a) precedes the entry
into force of Articles 1 to 21 and the
Appendix according to Article 28-2
(a), the said country shall, in the
meantime, be bo und, instead of by
Articles 1 to 21 and the Appendix, by
Articles 1 to 20 of the Brussels Act of
this Convention.

Article 29bis
Ratification of or accession to this Act

by any country not bound by Articles
22 to 38 of the Stockholm Act of this Con-
vention shall, for the sole purposes of
Article 14-2 of the Convention establi-
shing the Organization, amount to rati-
fícation of or accession to the said Stock-
holm Act with the limi ta tion set forth
in Article 28-1 (b) (1) thereof.

Article 30
1. Subject to the exceptions permitted

by paragraph 2 of this Article, by Article
28-1 (b), by Article 33-2, and by the
Appendix, ratification or accession shall
automatically entail acceptance of all the
provisions and admission to all the
advantages of this Convention.

2.
a. Any country of the Union ratifying

or acceding to this Act may, subject
to Article V-2 of the Appendix, retain
the benefit of the reservations it has
previously formulated on condition
that it makes a decláration to that
effect at the time of the deposit of its
instrument of ratification or acces-
sion.

b. Any country outside the Union may
declare, in acceding to this Conven-
tion and subject to Article V-2 of the
Appendix, that it intends to substitute,
temporarily at least, for Article 8 of
this Act concerning the right of trans-
lation, the provisions of Article 5 of
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um stundarsakir, i stað 8. gr. þessa
samnings, um rétt til að gera þýðing-
ar, enda sé það greinileg forsenda, að
umrædd ákvæði taki aðeins til þýð-
inga á tungumál, sem almennt sé notað
í því landi. Að áskildum ákvæðum
h-liðs 6. mgr. 1. gr. í viðaukanum, er
hverju landi heimilt, hvað viðvíkur
réttinum til að þýða verk, sem upp-
runnin eru í landi, sem notfærir sér
slíkan fyrirvara, að láta í té vernd,
er sé jafnmikil og sú vernd, sem látin
er í té í síðarnefnda landinu.

e, Sérhvert land getur hvenær sem er
fallið frá þessum fyrirvörum með til-
kynningu til framkvæmdastjórans.

31. gr.
1. Sérhvert land getur lýst því yfir í

fullgiIdingar- eða aðildarskjali sínu, eða
tilkynnt framkvæmdastjóranum það með
skriflegri tilkynningu hvenær sem er, að
sáttmáli þessi skuli gilda um öll þau
landssvæði eða hluta af þeim, sem til-
greind eru í yfir lýsingu eða tilkynningu
og landið annast utanríkismál fyrir.

2. Sérhvert land, sem hefur gefið slíka
yfirlýsingu eða sent frá sér slíka tilkynn-
ingu, getur hvenær sem er tilkynnt fram-
kvæmdastjóranum, að þessi sáttmáli skuli
hætta að gilda á öllum landssvæðunum
eða á hluta af þeim.

3.
a. Sérhver yfirlýsing samkvæmt 1. mgr.

skal öðlast gildi sama daginn og full-
gildingar- eða aðildarskjöl þau, sem
hún var í, öðluðust gildi, og sérhver
tilkynning samkvæmt þeirri málsgrein
skal öðlast gildi þremur mánuðum eft-
ir að framkvæmdastjórinn hefur til-
kynnt um hana.

b. Sérhver tilkynning samkvæmt 2. mgr.
skal öðlast gildi tólf mánuðum eftir
að hún barst framkvæmdastjóranum í
hendur.

4. Grein þessi skal á engan hátt skilin
þannig, að hún gefi til kynna viðurkenn-
ingu sambandslands á raunverulegu
ástandi á landssvæði, sem annað sam-
bandsland hefur látið sáttmála þennan

the Union Convention of 1886, as
eompleted at Paris in 1896, on the
clear understanding that the said pro-
visions are applicable only to trans-
lations into a language in general use
in the said country. Subject to Article
1-6 (b) of the Appendix, any country
has the right to apply, in relation to
the right of translation of works
whose country of origin is a country
availing itself of such a reservation,
a protection which is equivalent to
the protection granted by the latter
country.

c. Any country may withdraw such re-
servations at any time by notification
addressed to the Director General.

Article 31
1. Any country may dec1are in its

instrument of ratification or accession,
or may inform the Director General by
written notification at any time there-
after, that this Convention shall be appli-
cable to all or. part of those territories,
designated in the declaration or notifica-
tion, for the external relations of which
it is responsible.

2. Any country which has made such
a dec1aration or given such a notifícation
may, at any time, notify the Director
General that this Convention shall cease
to be applicahlé to all or part of such
territories.

3.
a. Any declaration made under para-

graph 1 shall take effect on the same
date as the ratification or accession in
which it was included, and any noti-
fication given under that paragraph
shall take effect three months after its
notification by the Director General.

b. Any notification given under para-
graph 2 shall take effect twelve months
after its receipt by the Director
General.

4. This Article shall in no way be
understood as implying the recognition
or tacit acceptance by a country of the
Union of the factual situation concerning
a territory to which this Convention is
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ná til með yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr.,
eða að það sætti sig þegjandi við ástandið.

32. gr.
1. Samningur þessi skal að þvi er varð-

ar samskiptin milli sambandslandanna og
að svo miklu leyti, sem hann getur átt
við, koma í stað Bernarsáttmálans 9.
september 1886 og í stað þeirra endur-
skoðunarsamninga, sem seinna voru
gerðir. Þeir samningar, sem áður giltu,
skulu halda áfram að gilda, i heild sinni,
eða að svo miklu leyti, sem þessi samn-
ingur kemur ekki i þeirra stað samkvæmt
næstu setningu fyrir ofan, í samskiptum
við þau sambandslönd, sem ekki fullgilda
þennan samning eða gerast aðilar að hon-
um.

2. Þau lönd utan sambandsins, sem
verða aðilar að þessum samningi, skulu
með þeim fyrirvara, sem um er rætt i 3.
mgr., beita honum gagnvart öllum sam-
bandslöndum, sem ekki eru bundin af
þessum samningi eða, enda þótt þau séu
það, hafa gefið yfirlýsingu samkvæmt
b-lið 1. mgr. 28. gr. Lönd þessi viður-
kenna, að umræddum sambandslöndum
skuli í samskiptum við þau
1) vera heimilt að láta gilda ákvæði nýj-

asta samningsins, sem þau eru bundin
af, og

2) vera heimilt, með þeim fyrirvara, sem
um er rætt i 6. mgr. 1. gr. viðaukans,
að haga verndinni í samræmi við þá
vernd, sem samningur þessi veitir.

3. Hvert það sambandsland, sem hef-
ur notfært sér eitthvað af þeim heimild-
um, sem veittar eru í viðaukanum, getur
látið þau heimildarákvæði viðaukans,
sem það hefur notfært sér, gilda i sam-
skiptum sínum við hvert það sambands-
land, sem ekki er bundið af þessum samn-
ingi, enda hafi síðarnefnt land fallizt á,
að ákvæðin skuli gilda.

33. gr.
1. Allan ágreining milli tveggja eða

fleiri sambandslanda um túlkun eða
framkvæmd á þessum sáttmála, sem ekki
verður leystur með samkomulagi, er
hverju landi, sem hlut á að máli, heimilt

made applicable by another country of
the Union by virtu e of a declaration
under paragraph 1.

Article 32
1. This Act shall, as regards relations

between the countries of the Union, and
to the extent that it applies, replace the
Berne Convention of September 9, 1886,
and the subsequent Acts of revision. The
Acts previously in force shall continue
to be applicable, in their entirety or to
the extent that this Act does not replace
them by virtu e of the preceding sentence,
in relations with countries of the Union
which do not ratify or accede to this Act.

2. Countries outside the Union which
become party to this Act shall, subject
to paragraph 3, apply it with respect to
any country of the Union not bound by
this Act or which, although bound by this
Act, has made a declaration pursuant to
Article 28-1 (b). Such countries recogníze
that the said country of the Union, in its
relatíons with them:

1) may apply the provisions of the most
recent Act by which it is bound, and

2) subject to Article 1-6 of the Appen-
dix, has the right to adapt the protec-
tion to the level provided for by this
Act.

3. Any country which has availed itself
of any of the faculties provided for in
the Appendix may apply the provisions
of the Appendix relating to the faculty
or faculties of which it has availed itself
in its relatíons with any other country
of the Union which is not bound by this
Act, provided that the latter country has
accepted the application of the said
provísíons.

Article 33
1. Any dispute between two or more

countries of the Union concerning the
interpretation or application of this
Convention, not settled by negotiation,
may, by any one of the countries con-
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að bera undir Alþjóðadómstólinn með
umsókn í samræmi við samþykktir dóm-
stólsins, nema hlutaðeigandi lönd verði
ásátt um að leysa málið með öðrum hætti.
Land það, sem ágreininginn ber undir
dómstólinn, skal tilkynna það alþjóða-
skrifstofunni, sem annast um. að önnur
sambandslönd fái vitneskju um málið.

2. Sérhvert land getur lýst því yfir um
leið og það undiritar þennan samning eða
afhendir fullgildingar- eða aðildarskjöl,
að það telji sig ekki bundið af ákvæðum
1. mgr. Skulu ákvæði 1. mgr. ekki gilda
um ágreining milli þess lands og nokkurs
annars sambandslands.

3. Hvert það land, sem yfirlýsingu hef-
ur gefið samkvæmt 2. mgr., getur hvenær
sem er afturkallað yfirlýsingu sína með
tilkynningu til framkvæmdastjórans.

34. gr.
1. Engu landi skal heimilt að fullgilda

eða gerast aðili að eldri samningum um
þennan sáttmála eftir að 1.-21. gr. og
viðaukinn hafa öðlazt gildi, sbr. þó 29.
gr. a.

2. Eftir að 1.-21. gr. og viðaukinn hafa
öðlazt gildi, skal engu landi heimilt að
gefa út yfir-lýsmgu í samræmi við 5. gr.
Bókunarinnar um þróunarlönd, sem
fest er við Stokkhólmssamninginn.

35. gr.
1. Sáttmáli þessi skal gilda án nokk-

urrar tímatakmörkunar.
2. Sérhvert land getur sagt upp samn-

ingi þessum með tilkynningu til fram-
kvæmdastjórans. Skal slík uppsögn einnig
talin uppsögn á öllum eldri samningum
og gilda fyrir það land, sem uppsögnina
sendir, en sáttmálinn halda áfram að vera
í fullu gildi gagnvart öðrum sambands-
löndum.

3. Uppsögnin tekur gildi, þegar ár er
liðið frá þeim degi, að framkvæmdastjór-
inn fékk tilkynningu í hendur.

cerned, be brought before the Inter-
national Court of Justice by application
in conformity with the Statute of the
Court, unless the countries concerned
agree on some other method of settle-
ment. The country hringing the dispute
before the Court shall inform the Inter-
national Bureau; the International Bureau
shall hring the matter to the attention
of the other countries of the Union.

2. Each country may, at the time it
signs this Act or deposits its instrument
of ratification or accession, declare that
it does not consider itself bound by the
provisions of paragraph (1). With regard
to any dispute between such country
and any other country of the Union, the
provisions of paragraph (1) shall not
apply.

3. Any country having made a de-
claration in accordance with the provis-
ions of paragraph (2) may, at any time,
withdraw its declaration by notifica-
tion addressed to the Director General.

34. gr.
1. Subject to Article 29bis, no country

may ratify or accede to earlier Acts of
this Convention once Articles 1 to 21 and
the Appendix have entered into force.

2. Once Articles 1 to 21 and the Ap-
pendix have entered into force, no
country may make a declaration under
Article 5 of the Protocol Regarding
Developing Countries attached to the
Stockholm Act.

Article 35
1. This Convention shall remain in

force without limitation as to time.
2. Any country may denounce this

Act by notification addressed to the
Director General. Such denunciation
shall constitute also denunciation of all
earlier Acts and shall affect the country
making it, the Convention remaining in
full force and effect as regards the other
countries of the Union.

3. Denunciation shall take effect one
year after the day on which the Director
General has received the notification.
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4. Rétti þeim til uppsagnar, sem veitt-
ur er í þessari grein, verður ekki beitt
af nokkru landi fyrr en liðin eru fimm
ár frá þeim degi, að það gerðist aðili að
sambandinu.

36. gr.
1. Hvert það land, sem er aðili að þess-

um sáttmála, lofar að lögleiða í samræmi
við stjórnarskrá sína þau ákvæði, sem
nauðsynleg eru til að tryggja framkvæmd
hans.

2. Gengið er út frá því, að á þeim tíma,
sem land verður bundið af þessum sátt-
mála, verði því samkvæmt lögum sín-
um unnt að framfylgja ákvæðum hans.

37. gr.
1.

a. Samningur þessi skal undirritaður í
einu eintaki á frönsku og ensku og
eintakið varðveitt hjá framkvæmda-
stjóranum, sbr. þó 2. mgr.

b. Framkvæmdastjórinn annast um í
samráði við þær ríkisstjórnir, sem
hlut eiga að máli, að fyrir hendi séu
viðurkenndir textar á arabísku, þýzku,
ítölsku, portúgölsku og spönsku og á
öðrum þeim tungumálum, sem sam-
bandsþingið kann að ákveða.

e. Ef ágreiningur verður um skilning á
hinum ýmsu textum, skal farið eftir
franska textanum.

2. Samningur þessi skal vera opinn til
undirskriftar þar til 31. janúar 1972.
Fram að þeim degi skal eintak það, sem
getur um i a-lið 1. mgr., varðveitt af ríkis-
stjórn franska lýðveldisins.

3. Framkvæmdastjórinn skal staðfesta
og senda tvö eintök af hinum undirrituðu
textum til ríkisstjórna allra sambands-
landanna og til ríkisstjórna allra annarra
landa, sem þess óska.

4. Framkvæmdastjórinn skal annast
um, að samningur þessi verði skrásettur
hjá aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna.

5. Framkvæmdastjórinn skal tilkynna
rikisstjórnum allra sambandslandanna
um undirritanir og um afhendingu full-
gildingar- eða aðildarskjala og um allar
yfirlýsingar, sem fyrir koma i slikum

4. The right of denunciation provided
by this Article shall not be exercised by
any country before the expiration of
five years from the date upon which it
becomes a member of the Union.

Article 36
1. Any country party to this Conven-

tion undertakes to adopt, in accordance
with its constitution, the measures neces-
sary to ensure the application of this
Convention.

2. It is understood that, at the time a
country becomes bound by this Conven-
tion, it will be in a position under its
domestic law to give effect to the provis-
ions of this Convention.

Article 37
1.

a. This Act shall be signed in a single
copy in the French and English
languages and, subject to paragraph
2, shall be deposited with the Director
General.

b. Official texts shall be established by
the Director General, after consulta-
tion with the interested Governments,
in the Arabic, German, Italian, Portu-
guese and Spanish languages, and
such other languages as the Assembly
may designate.

c. In case of differences of opinion on
the interpretation of the various texts,
the French text shall prevail.

2. This Act shall remain open for
signature until January 31, 1972. Until that
date, the copy referred to in paragraph
1 (a) shall be deposited with the Govern-
ment of the French Republic.

3. The Director General shall certify
and transmit two copies of the signed
text of the Act to the Governments of
all countries of the Union and, on request,
to the Government of any other country.

4. The Director General shall register
this Act with the Secretariat of the United
Natíons.

5. The Director General shall notify
the Governments of all countries of the
Union of signatures, deposíts of instru-
ments of ratification or accession and any
declarations included in such instruments
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skjölum eða gefnar eru í samræmi við
e-lið 1. mgr. 28. gr., a- og h-liði 2. mgr.
30. gr. og 2. mgr. 33. gr., um gildistöku
sérhverra ákvæða þessa samnings, til-
kynningar um uppsagnir og tilkynningar
samkvæmt e-lið 2. mgr. 30. gr., 1 og 2.
mgr. 31. gr., 3. mgr. 33. gr. og 1. mgr. 38.
gr., svo og samkvæmt viðaukanum.

38. gr.
1. Þau sambandslönd, sem hafa ekki

fullgilt þennan samning eða gerzt aðilar
að honum og eru ekki bundin af 22.-26.
gr. Stokkhólmssamnings þessa sáttmála,
geta þar til 26. apríl 1975, ef þeim sýnist
svo, beitt þeim, rétti, sem veittur er í
þessum greinum, eins og þau væru bund-
in af þeim. Hvert það land, sem þessum
rétti vill beita, skal senda framkvæmda-
stjóranum skriflega tilkynningu um það;
skal tilkynningin öðlast gildi á móttöku-
degi. Skulu slík lönd talin meðlimir sam-
bandsþingsins allt til umrædds dags.

2. Meðan öll sambandslöndin eru enn
ekki orðin meðlimir samtakanna, skal
alþjóðaskrifstofa samtakanna einnig
starfa sem skrifstofa sambandsins og
framkvæmdastjóri þeirra sem fram-
kvæmdastjóri þeirrar skrifstofu.

3. Þegar að því kemur, að sambands-
löndin öll eru orðin meðlimir samtak-
anna, skulu réttindi, skyldur og eigna-
réttindi sambandsskrifstofunnar færast
yfir á alþjóðaskrifstofu samtakanna.

vmAUKI

I. gr.
1. Hvert það land, sem talið er þróun-

arland samkvæmt viðtekinni venju alls-
herjarþings Sameinuðu þjóðanna, sem
fullgildir þennan samning eða gerist aðili
að honum, en viðaukinn er óaðskiljanleg-
ur hluti hans, sem telur sér ekki unnt með
tilliti til afkomu sinnar, félagslegra og
menningarlegra þarfa að gera þegar í
stað ráðstafanir til verndar öllum þeim
réttindum, sem gert er ráð fyrir í þessum
samningi, getur með tilkynningu til fram-
kvæmdastjórans um leið og það afhendir
fullgildingar- eða aðildarskjöl, eða hve-

or made pursuant to Article 28-1 (e),
30-2 (a) and (b), and 33-2, entry into
force of any provisions of this Act, noti-
fications of denunciation, and notifica-
tions pursuant to Articles 30-2 (e), 31-1
and 2, 33-3, and 38-1, as well as the
Appendix.

Article 38
1. Countries of the Union which have

not ratified or acceded to this Act and
which are not bound by Articles 22 to
26 of the Stockholm Act of this Conven-
tion may, until April 26, 1975, exercise,
if they so desire, the rights provided
under the said Articles as if they were
bound by them. Any country desiring to
exercise such rights shall give written
notification to this effect to the Director
General; this notification shall be ef-
fective on the date of its receipt, Such
countries shall be deemed to be members
of the Assembly until the said date.

2. As long as all the countries of the
Union have not become Members of the
Organization, the International Bureau of
the Organization shall also function as
the Bureau of the Union, and the Director
General as the Director of the said
Bureau.

3. Once all the countries of the Union
have become Member of the Organiza-
tion, the rights, obligations, and property,
of the Bureau of the Union shall devolve
on the International Bureau of the
Organization.

APPENDIX

Article I
1. Any country regarded as a develo-

ping country in conformity with the
established practice of the General As-
sembly of the United Natíons which
ratifies or accedes to this Act, of which
this Appendix forms an integral part, and
which, having regard to its economic
situation and its social or cultural needs,
does not consider itself immediately in
a position to make provision for the
protection of all the rights as provided
for in this Act, may, by a notification
deposited with the Director General at
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nær sem er eftir það, sbr. þó e-lið 1. mgr.
V. greinar, tilkynnt, að það vilji notfæra
sér heimild II. greinar eða heimild III.
greinar, eða báðar þessar heimildir. Þá
getur það í stað þess að notfæra sér
heimild II. greinar gefið út yfirlýsingu í
samræmi við a-lið 1. mgr. V. greinar.

2.
a. Hver sú yfirlýsing samkvæmt 1. mgr.,

sem tilkynnt er fyrir lok tíu ára tíma-
bils frá gildrstöku 1.-21. gr. og gildis-
töku þessa viðauka samkvæmt 2. mgr.
28. gr., skal vera í gildi til loka um-
rædds tímabils. Allar slíkar yfirlýs-
ingar má endurnýja, í heild eða að
hluta, til tíu ára hverja um sig, með
tilkynningu, sem afhent sé fram-
kvæmdastjóranum ekki fyrr en
fimmtán mánuðum og ekki siðar en
þremur mánuðum fyrir lok hvers þess
tíu ára tímabils, sem þá stendur yfir.

h. Allar þær yfirlýsingar samkvæmt 1.
mgr., sem tilkynntar eru eftir lok tíu
ára tímabils frá gildistöku 1.-21. gr.
og gildistöku viðaukans samkvæmt
2. mgr. 28. gr., skulu vera í gildi til
loka þess tíu ára tímabils, sem þá
stendur yfir. Allar slikar yfirlýsing-
ar má endurnýja eins og gert er ráð
fyrir í annarri setningu a-liðs.

3. Hverju því sambandslandi, sem hætt
er að teljast þróunarland samkvæmt
reglu 1. mgr., skal ekki lengur heimilt
að endurnýja yfirlýsingu sína eins og
gert er ráð fyrir í 2. mgr., og hvort sem
það land afturkallar yfirlýsingu sína
formlega eða ekki, skal það útilokað frá
því að notfæra heimildir þær, sem vísað
er til í 1. mgr., frá lokum tíu ára tíma-
bils þess, sem þá stendur yfir, eða frá
lokum þriggja ára tímaibls, sem liðið er
frá því, að hætt var að telja það þróun-
arland, eftir því hvoru tímabilinu lýkur
síðar.

4. Þar sem svo stendur á, að fyrir
hendi eru birgðir af eintökum, sem fram-
leidd voru samkvæmt leyfi samkvæmt
þessum viðauka, á þeim tíma, sem yfir-

the time of depositing its instrument of
ratification or accession or, subject to
Article V-1 (e), at any time there after,
declare that it will avail itself of the
faculty provided for in Article II, or of
the faculty provided for in Article III, or
of both of those faculties. It may, instead
of availing itseIf of the faculty provided
for in Article II, make a declaration ac-
cording to Article V-1 (a).

2.
a. Any declaration under paragraph 1

notified before the expiration of the
period of ten years from the entry
into force of Articles 1 to 21 and this
Appendix according to Article 28-2
shall be effective until the expiration
of the said period, Any such decIara-
tion may be renewed in whole or in
part for periods of ten years each by
a notification deposited with the
Director General not more than fifteen
months and not less than three months
before the expiration of the ten-year
period then running.

b. Any declaration under paragraph 1
notified after expiration of the period
of ten years from the entry into force
of Articles 1 to 21 and this Appendix
according to Article 28-2 shall be
effective until the expiration of the
ten-year period then running. Any
such declaration may be renewed as
provided for in the second sentence of
subparagraph (a).

3. Any country of the Union which
has ceased to be regarded as a developing
country as referred to in parapraph 1
shall no longer be entitled to renew its
declaration as provided in paragraph 2,
and, whether or not it formally withdraws
its declaration, such country shall be
precluded from availing itself of the
faculties referred to in paragraph 1 from
the expiration of the ten-year period then
running or from the expiration of period
of three years after it has ceased to be
regarded as a developing country, which-
ever period expires later.

4. Where, at the time when the declára-
tion made under paragraph 1 or 2 ceases
to be effective, there are copies in stock
which were made under a license granted
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lýsing samkvæmt 1. eða 2. mgr. hættir að
gilda, er heimilt að halda áfram að dreifa
slíkum eintökum unz birgðir af þeim eru
þrotnar.

5. Hvert það land, sem bundið er af
ákvæðum þessa samnings og hefur af-
hent yfirlýsingu eða tilkynningu í sam-
ræmi við 1. mgr. 31. gr. varðandi gildi
þessa samnings fyrir tiltekið landssvæði,
sem jafnað verður um ástand þar til
þeirra landa, sem vísað er til í 1. mgr.,
getur gefið þá yfirlýsingu varðandi það
landssvæði, sem rætt er um í 1. mgr., og
sent frá sér þá tilkynningu um endurnýj-
un, sem rætt er um í 2. mgr. Meðan slík
yfirlýsing og tilkynning er í gildi, skulu
ákvæði þessa viðauka gilda um það lands-
svæði, sem yfirlýsing og tilkynning tek-
ur til.

6.
a. Enda þótt land notfæri sér af heimild-

um þeim, sem rætt er um í 1. mgr.,
felst ekki í því heimild til handa öðru
landi til að veita minni vernd þeim
verkum, sem. eiga uppruna sinn i fyrr-
nefnda landinu, en því er skylt að
veita samkvæmt ákvæðum 1.-20. gr.

b. Réttinum til gagnkvæmrar meðferðar,
sem gert er ráð fyrir í h-líf 2. mgr.
30. gr., annarri setningu, skal ekki þar
til lýkur tímabili því, sem við á sam-
kvæmt 3. mgr. I. gr., verða beitt gagn-
vart verkum, sem eiga uppruna sinn
í landi, sem yfirlýsingu hefur gefið
samkvæmt a-lið 1. mgr. V. greinar.

II. gr.
1. Hverju því landi, sem hefur lýst því

yfir, að það vilji notfæra sér heimild
þessarar greinar, skal heimilt að því er
tekur til verka, sem eru prentuð eða eftir-
gerð með aðferð, sem til þess má jafna,
að láta koma í stað einkaréttarins til að
gera þýðingar, sem veittur er í 8. grein,
fyr-irkomulag með þeim hætti, að veitt
séu óframseljanleg leyfi án einkaréttar
af fullgiltum aðila með eftirtöldum skil-
málum og skilmálum IV. greinar.

2.
a. Ef, að tilskildum ákvæðum 3. mgr.,

þýðing á slíku verki hefur ekki
verið gefin út á máli, sem almennt er

by virtu e of this Appendix, such eopies
may continue to be distributed until their
stock is exhausted.

5. Any country which is bound by the
provísíons of this Act and which has
deposited a declaration or a notification
in accordance with Article 31-1 with
respect to the application of this Act to
II particular territory, the situation of
which can be regarded as analogous to
that of the countries referred to in para-
graph I, may, in respect of such territory,
make the declaration referred to in para-
graph 1 and the notification of renewal
referred to in paragraph 2. As long as
such declaration or notification remains
in effect, the provisions of this Appendix
shall be applicable to the territory in
respect of which it was made.

6.
a. The fact that a countryavails it seif

of any of the faculties referred to in
paragraph 1 does not permit another
country to give less protection to
works of which the country of ori gin
is the former country than it is obliged
to grant under Articles 1 to 20.

b. The ríght to apply reciprocal treat-
ment provided for in Article 30-2 (b),
second sentence, shall not, until the
date on which the period applicable
under Article 1-3 expires, be exercised
in respect of works the country of
origin of which is a country which has
made a declara tion according to
Article V-l (a).

Article II
1. Any country which has declared

that it will avail itself of the faculty
provided for in this Article shall be
entitled, so far as works published in
printed or analogous forms of reproduc-
tion are concerned, to substitute for the
exclusive right of translation provided for
in Article 8 a system of non-exclusive and
non-transferable licenses, granted by the
competent authority under the following
conditions and subject to Article IV.

2.
a. Subject to paragraph 3, if. after the

expiration of a period of three years,
or of any louger period determined by
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notað í þVÍ landi, af eiganda þýðing-
arréttarins eða með hans leyfi, eftir að
liðin eru þrjú ár eða lengri tími, sem
til er tekinn í lögum umrædds lands,
frá þeim degi, að verkið var gefið út
í fyrsta skipti, getur ríkisborgari í
því landi fengið leyfi til að þýða verk-
ið á umrætt mál og gefa þýðinguna út
í prentuðu formi eða í formi, sem
jafna má til prentunar.

b. Leyfi með þeim skilmálum, sem gert
er ráð fyrir í þessari grein, má einnig
veita þegar svo stendur á, að allar út-
gáfur þýðingarinnar á því máli, sem
um er að ræða, eru uppseldar.

3.
a. Þegar um er að ræða þýðingar á máli,

sem ekki er almennt notað í einu eða
fleirum þróunarlöndum, sem i sam-
bandinu eru, skal eins árs tímabil
koma í stað þess þriggja ára tímabils,
sem getið er um í a-lið 2. mgr.

b. Hvert það land, sem rætt er um í 1.
mgr., getur með samhljóða samþykki
þeirra þróunarlanda, sem eru meðlim-
ir sambandsins, og þar sem sama
tungumál er almennt notað, látið gilda
í staðinn fyrir það þriggja ára tíma-
bil, sem nefnt er í a-lið 2. mgr., styttra
tímabil, sem til er tekið í samþykkt-
inni, en ekki styttra en eitt ár. Ákvæði
þessarar setningar skulu þó ekki gilda,
ef tungumálin, sem um er að ræða,
eru enska, franska eða spánska. Ríkis-
stjórnir, sem slíka samninga hafa gert,
skulu tilkynna framkvæmdastjóran-
um um þá.

4.
a. Ekkert leyfi, sem unnt er að fá eftir

þrjú ár, skal veitt samkvæmt þessari
grein fyrr en liðnir eru sex mánuðir
til viðbótar og ekkert leyfi, sem unnt
er að fá eftir eitt ár, fyrr en liðnir
eru níu mánuðir til viðbótar - talið

1) frá þeim degi, sem umsækjandi

the national legislation of the said
country, commencing on the date of
the first publication of the work, a
translation of such work has not been
published in a language in general use
in that country by the owner of the
right of translation, or with hís
authorization, any national of such
country may obtain a license to make
a transIation of the work in the said
language and publish the translation
in printed or analogens forms of re-
production.

b. A license under the conditions pro-
vided for in this Article may also be
granted if all the editions of the trans-
lation published in the language con-
cerned are out of print.

3.
a. In the case of translations into a

language which is not in general use
in one or more developed countries
which are members of the Union, a
period of one year shall be substituted
for the period of three years referred
to in paragraph (2) (a).

b. Any country referred to in paragraph
(1) may, with the unanimous agree-
ment of the developed countries which
are members of the Union and in
which the same language is in general
use, substitute, in the case of transla-
tions into that language, for the period
of three years referred to in para-
graph 2 (a) a shorter period as deter-
mined by such agreement but not less
than one year. However, the provision
of the foregoing sentence shall not
apply where the language in question
is English, French or Spanish. The
Director General shall be notified of
any such agreement by the Govern-
ments which have concluded it.

4.
a. No license obtainable after three years

shall be granted under this Article
until a further period of six months
has elapsed, and no license obtainable
after one year shall be granted under
this Article until a further period of
nine months has elapsed
1) from the date on which the appli-
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fullnægir skilyrðum þeim, sem
greind eru í 1. mgr. IV. greinar,
eða,

2) þegar ekki er vitað, hver eigandi
þýðingarréttarins er eða heimilis-
fang hans, þá frá þeim degi, þegar
umsækjandi sendir í samræmi við
2. mgr. IV. greinar endurrit af um-
sókn sinni, sem lögð var fyrir þann
aðila, sem fullgiltur er til að veita
leyfið.

b. Ef þýðing á því máli, sem umsóknin
tók til, hefur verið gerð af eiganda
þýðingarréttarins eða með hans leyfi
á umræddu sex eða níu mánaða tíma-
bili, skal ekki veita leyfi samkvæmt
þessari grein.

5. Leyfi samkvæmt þessari grein verða
aðeins veitt vegna kennslu, ritgerða eða
rannsókna.

6. Ef þýðing á verki er gefin út af
eiganda þýðingarréttarins eða með hans
leyfi gegn greiðslu, sem er sanngjörn
miðað við það, sem venjulega er farið
fram á fyrir svipuð verk í þvi landi, skulu
leyfi, sem veitt hafa verið samkvæmt
þessari grein, falla niður, ef slíkar þýð-
ingar eru á sama tungumáli og sama efnis
að því er máli skiptir og þýðingin, sem
gefin var út samkvæmt leyfinu. Halda
má áfram að dreifa þeim eintökum. sem
framleidd hafa verið áður en leyfið féll
úr gildi, unz birgðir eru þrotnar.

7. Þegar um er að ræða verk, sem aðal-
lega eru fólgin í myndum, er þvi aðeins
heimilt að veita leyfi til að gefa út þýð-
ingu á textanum og framleiða og gefa út
myndirnar, að einnig sé fullnægt skilyrð-
um II. greinar.

8. Ekki skal veita leyfi samkvæmt þess-
ari grein, þegar höfundur hefur tekið öll
eintök af verki sínu úr umferð.

9.
a. Leyfi til þýðingar á verki, sem hefur

verið gefið út á prenti eða á annan
hátt, sem tíl þess má jafna, má einnig
veita útvarpsstöðvum, sem hafa aðal-
stöðvar sinar í landi, sem um er rætt
í 1. mgr., samkvæmt umsókn þeirra
til þess aðila i þvi landi, sem fullgiIt-

cant complies with the require-
ments mentioned in Article IV-1, or

2) where the identity or the adress of
the owner of the right of trans la-
tion is unknown, from the date on
which the applicant sends, as pro-
vided for in Article IV-2, copies
of his application submitted to the
authority competent to grant the
license.

b. If, during the said period of six or
nine months, a translation in the
language in respect of which the
application was made is publíshed by
the owner of the right of translation
or with his authorization, no licence
under this Article shall be granted.

5. Any license under this Article shall
be granted only for the purpose of tea-
ching, scholarship or research.

6. If a translatíon of work is puhlished
by the owner of the right of translatíon
or with his authorízatíon at a price re-
asonably related to that normally charged
in the country for comparable works, any
license granted under this Article shall
terminate if such translation is in the
same language and with substantially the
same content as the translation published
under the license. Any copies already
made before the license terminates may
continue to be distributed until their stock
is exhausted.

7. For works which are composed
mainly of illustrations, a license to make
and publish a trans lati on of the text and
to reproduce and puhlish the illustrations
may be granted only if the conditions of
Article III are also fulfilled.

8. No license shall be granted under
this Article when the author has with-
drawn from circulation all copies of his
work.

9.
a. A license to make a translation of a

work which has been published in
printed or analogous forms of re-
production may also be granted to
any broadeasting organization having
its headquarters in a country referred
in paragraph (1) upon an application
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ur er til að veita leyfið, svo fremi að
fullnægt sé eftirtöldum skilyrðum:

1) að þýðingin sé gerð eftir eintaki,
sem gert hefur verið og fengið hef-
ur verið í samræmi við lög um-
rædds lands;

2) að þýðingin sé einungis til afnota í
útvarpssendingum, er eingöngu
séu ætlaðar til kennslu eða til að
koma á framfæri við sérfræðinga í
sérstökum greinum niðurstöðum af
sérstökum teknískum eða vísinda-
legum rannsóknum.

3) að þýðingin sé eingöngu notuð í
því skyni, sem til er tekið í skil-
mála 2. töluliðs, og útvarpssend-
ingin lögmæt og ætluð hlustendum
á landssvæði umrædds lands, þar
með taldar útvarpssendingar á
hljóð- eða sjónvarpsupptökum,
sem löglega eru gerðar í þeim til-
gangi einum að vera til afnota í
slíkum útvarpssendingum;

4) að hvers kyns notkun þýðingarinn-
ar eigi sér ekki stað í hagnaðar-
skyni.

b. Hljóð- eða sjónvarpsupptaka á þýð-
ingu, sem gerð hefur verið af útvarps-
stöð með leyfi, sem.veitt hefur verið
samkvæmt þessari málsgrein, er
hverri annarri útvarpsstöð, sem hef-
ur aðalstöðvar sínar í því landi, þar
sem fullgiltur aðili veitti umrætt leyfi,
einnig heimilt að nota í þeim. tilgangi
og með þeim skilmálum, sem um er
rætt í staflið a, enda komi til sam-
þykki þargreindrar útvarpsstöðvar.

c. Svo fremi að fullnægt sé öllum þeim
sjónarmiðum og skilyrðum, sem um er
rætt í staflið a, er einnig heimilt að
veita útvarpsstöð leyfi til að þýða
hvern þann texta, sem. fyrir kemur í
h'ljóð- eða sjónvarpsupptöku, þegar sú
upptaka sjálf var gerð og útgefin til
þess eins að vera notuð í sambandi
við kerfisbundið kennslustarf.

d. Að tilskildum ákvæðum stafliða a-c,
skulu ákvæði næstu málsgreinar að

made to the competent authority of
that country by the said organization,
provided that all of the following
conditions are met:
1) the translation is made from a

copy made and acquired in accord-
ance with the laws of the said
country;

2) the translation is only for use in
broadcasts intented exclusively for
teaching or for the dissemination
of the results of specialized techni-
cal or scientific research to experts
in a particular profession;

3) the translatiori is used exclusively
for the purposes referred to in
condition (2) through broadcasts
made lawfully and intended for
recipients on the territory of the
said country, including broadcasts
made through the medium of
sound or visualrecordings lawfully
and exclusively made for the
purpose of such broadcasts;

4) all uses made of the translation
are without any commercial
purpose.

b, Sound or visual recordings of a trans-
lation which was made by a broad-
easting organization under a license
granted by virtue of this paragraph
may, for the purposes and subject to
the conditions referred to in sub-
paragraph (a) and with the agreement
of that organization, also be used by
any other broadeasting organization
having its headquarters in the country
whose competent authority granted the
licence in question.

c. Provided that all of the criteria and
conditions set out in subparagraph (a)
are met, a license may also be granted
to a broadeasting organization to
translate any text incorporated in an
audio-visual fixation where such fixa-
tion was itself prepared and puhlished
for the sole purpose of being used in
connection with systematic instruc-
tional activities.

d. Subject to suhparagraphs (a) to (e),
the provisions of the preceding para-
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ofan gilda um veitingu og notkun
hvers þess leyfis, sem veitt er sam-
kvæmt þessari málsgrein.

III. gr.
1. Hverju því landi, sem hefur lýst þvi

yfir, að það vilji notfæra sér heimildina,
sem veitt er í þessari grein, skal heimilt
að láta koma í stað einkaréttar til eftir-
gerðar, sem ákveðinn er í 9. gr., fyrir-
komulag með þeim hætti, að veitt séu
óframseljanleg leyfi án einkaréttar af til
þess bærum aðilum með eftirtöldum skil-
málum og skilmálum IV. greinar.

2.
a. Þegar um er að ræða verk, sem grein

þessi tekur til samkvæmt ákvæðum
7. mgr., og ef svo stendur á í lok
1) þess tímabils, sem máli skiptir og

tilgreint er í 3. mgr., er hefst á
þeim degi, sem tiltekin útgáfa af
verki er gefin út í fyrsta skipti, eða

2) hvers eins lengra tímabils, sem
ákveðið er í lögum þess lands, sem
rætt er um í l. mgr. og hefst á sama
degi,

að eintökum af slíkum útgáfum hefur
ekki verið dreift til almennings í því
landi, eða ekki verið dreift í sambandi
við kerfisbundið kennslustarf, af
hálfu eiganda réttarins til eftirgerðar
eða með hans leyfi fyrir greiðslu, sem
sanngjörn er miðað við það, sem
venjulega er farið fram á í því landi
fyrir verk af svipuðu tagi, er hverjum
ríkisborgara í því landi heimilt að fá
leyfi til að framleiða og gefa út slíkar
útgáfur á því verði eða lægra verði,
enda séu þær til notkunar í sambandi
við kerfisbundið kennslustarf.

b. Leyfi, sem veitt hafa verið til eftir-
gerðar og útgáfu á verki, sem dreift
hefur verið eins og lýst er í staflið a,
má einnig veita með þeim skilmálum,
sem greindir eru í þessari grein, ef
engin lögmæt eintök af þeirri útgáfu
hafa verið til sölu um sex mánaða
skeið eftir lok þess tímabils, sem við
á, til almennings í viðkomandi landi
eða í sambandi við kerfisbundið
kennslustarf, á sanngjörnu verði mið-
að við það, sem venjulega er farið

graphs shall apply to the grant and
exercise of any license granted under
this paragraph.

Article III
1. Any country which has declared

that it will avail itself of the faculty
provided for in this Article shall be
cntitled to substitute for the exclusive
right of reproduction provided for in
Article 9 a system of non-exclusive and
non-transferable licenses, granted by the
competent authority under the Icllowing
conditions and subject to Article IV.

2.
a. If, in relation to a work to which this

Article applies by virtue of paragraph
7, after the expiration of
1) the relevant period specified in

paragraph 3, commencing on the
date of first publication of parti-
cular edition of the work, or

2) any longer period determined by
national legislation of the country
referred to in paragraph 1, com-
mencing on the same date,

copies of such edition have not been
distributed in that country to the
general public or in connection with
system ati e instructional activities, by
the owner of the right of reproduction
or with his authorization, at a price
reasonahly related to that normally
charged in the country for comparable
works, any nationál of such country
may obtain a license to reproduce and
publish such edition at that or a lower
price for use in connection with
systematic instructional activities.

b. A license to reproduce and publish an
edition which has been distributed as
described in paragraph Ca) may also
be granted under the conditions pro-
vided for in this Article if, after the
expiration of the applicable period, no
authorized copies of that edition have
been on sale for a period of síx months
in the country concerned to the
general public or in connection with
systematic instructional activities at
a price resonably related to that
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fram á í því landi fyrir verk af svip-
uðu tagi.

3. Tímabil það, sem um er rætt i 1)
tölulið a-liðs 2. mgr., skal vera fimm
ár,en
1) fyrir verk um náttúrufræði og eðlis-

fræði, svo og stærðfræði og tækni, skal
tímabilið vera þrjú ár;

2) fyrir skáldverk, kvæðabækur, leikrit,
tónsmíðar og listaverkabækur skal
tímabilið vera sjö ár.

4.
a. Engin leyfi, sem unnt er að fá eftir

þrjú ár, skulu veitt samkvæmt þessari
grein fyrr en liðnir eru sex mánuðir

1) frá þeim degi, að umsækjandi full-
nægir skilyrðum þeim. sem rætt
er um í 1. mgr. IV. greinar, eða

2) þegar ekki er vitað, hver eigandi
réttar til eftirgerðar er eða
heimilisfang hans, frá þeim degi,
að umsækjandinn sendir endurrit
af umsókn sinni til fullgilts aðila
samkvæmt því, sem mælt er fyrir
í 2. mgr. IV. greinar.

b. Þegar unnt er að fá leyfi eftir að liðin
eru önnur tímabil og 2. mgr. IV. grein-
ar á við, skal ekki veita nein leyfi fyrr
en liðnir eru þrír mánuðir frá þeim
degi, að endurrit af umsókninni eru
send.

c. Ef dreifing eins og lýst er í a-lið 2.
mgr. hefur átt sér stað á því sex eða
þriggja mánaða tímabili, sem um er
rætt í stafliðum a og b, skal ekki veita
nein leyfi samkvæmt þessari grein.

d. Engin leyfi skal veita, ef höfundur-
inn hefur tekið úr umferð öll eintökin
af þeirri útgáfu, sem sótt hefur verið
um leyfi til að franrleiða og gefa út.

5. Leyfi til að eftirgera og gefa út þýð-
ingu á verki skal ekki veitt samkvæmt
þessari grein í eftirfarandi tilvikum:
1) þegar þýðingin var ekki gefin út af

eiganda þýðingarréttarins eða með
hans leyfi, eða

normally charged in the country for
comparable works.

3. The period referred to in paragraph
2 (a) (1) shall be five years, except that

1) for works of the natural and ,physical
sciences, including mathematic, and
of technology, the period shall be
three years;

2) for works af fiction, poetry, drama
and music, and for art books, the
period shall be seven years.

4.
a. No license obtainable after three years

shall be granted under this Article
until a period of six months has
elapsed
1) from the date on which the appli-

cant complies with the require-
ments mentioned in Article IV-1,
or

2) where the identity or the adress of
the own er of the right of reproduc-
tion is unknown, from the date on
which the applicant sends, as pro-
vided for in Article IV-2, copies
of his application submitted to the
authority competent to grant the
license.

b. Where licenses are obtainable after
other periods and Article IV -2 is
applicable, no license shall be granted
until a period of three months has
elapsed from the date of the dispatch
of the copies of the application.

c. If, during the period of six or three
months referred to in subparagraphs
(a) and (b), a distribution as de-
scribed in paragraph 2 Ca) has taken
place, no license shall be granted
under this Article.

d. No license shall be granted if the
author has withdrawn from circula-
tion all copies of the edition for the
reproduction and publication of which
the license has been applied for.

5. A license to reproduce and publish a
translation of a work shall not be granted
under this Article in the following cases:
1) where the translation was not publi-

shed by the owner of the right of
translation or with his authorization,
or
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2) þegar þýðingin er ekki á máli, sem
almennt er notað í því landi, þar sem
sótt er um leyfið.

6. Ef eintökum af útgáfu á verki er
dreift til almennings í því landi, sem rætt
er um í 1. mgr., eða dreift í sambandi
við kerfisbundið kennslustarf, af eiganda
réttarins til eftirgerðar eða með hans
leyfi á verði, sem er sanngjarnt miðað
við það, sem venjulega er farið fram á
í því landi fyrir verk af svipuðu tagi,
skal hvert það leyfi, sem veitt er sam-
kvæmt þessari grein, falla úr gildi, ef
slík útgáfa er á sama tungumáli og að
mestu sama efnis og útgáfan, sem gefin
er út samkvæmt umræddu leyfi. Heimilt
er að halda áfram að dreifa þeim eintök-
um, sem gerð kunna að hafa verið áður
en leyfið féll úr gildi, unz birgðir af þeim
eru þrotnar.

7.
a. Að ákvæðum b-liðsins tílskrldum,

skulu verk þau, sem grein þessi gildir
um, takmarkast við þau verk, sem gef-
in eru út á prenti eða með aðferðum,
sem jafna má til prentunar.

b. Grein þessi skal einnig eiga við um
eftirgerðir í hljóð- og sjónvarpsformi
á löglega gerðum hljóð- og sjónvarps-
upptökum, þar með talin vernduð
verk, sem þar koma fyrir, og um þýð-
ingar á textum, sem fyrir koma, á
tungumál, sem almennt er notað í
landi, þar sem um leyfið er sótt, en
jafnan að því tilskildu, að hljóð- og
sjónvarpsupptökurnar, sem um er að
ræða, hafi verið gerðar og útgefnar
til þess eins að notast í sambundi við
kerfisbundna kennslustarfsemi.

IV. gr.
1. Leyfi samkvæmt II. eða Ill. grein

verður einungis veitt ef umsækjandi
sannar samkvæmt þeim reglum, sem
gilda í landi því, sem um er að ræða,
annað hvort, að hann hafi beðið um og
verið neitað um, leyfi eiganda réttarins
til að gera og gefa út þýðinguna, eða að
framleiða og gefa út verkið, eftir atvik-
um, eða að hann hafi ekki getað haft upp
á eigandanum þrátt fyrir tilhlýðilega
eftirgrennslan. Um leið og umsækjandi
biður um leyfið, skal hann tilkynna það

2) where the translation is not in a langu-
age in general use in the country in
which the license is applied for.

6. If copies of an edition of a work are
distributed in the country referred to in
paragraph 1 to the general public or in
connection with systematic instructional
activities, by the owner of the right of
reproduction or with his authorization,
at a price reasonably related to that
normally eharged in the country for
comparable works, any license granted
under this Article shall terminate if such
edition is in the same language and with
substantially the same content as the
edition which was publíshed under the
said license. Any copies already made
before the license terminates may con-
tinue to be distributed until their stack
is exhausted.

7.
a. Subject to subparagraph (b), the

works to which this Article applies
shall be limited to works pub'lished
in printed or analogous forms of re-
production.

b. This Article shall also apply to the
reproduction in audio-visual form of
law fully made audio-visual fixations
including any protected works in-
corporated therein and to the trans-
lation of any incorporated text into a
language in general use in the country
in which the license is applied for,
always provided that the audio-visual
fixations in question were prepared
and published for the sole purpose of
being used in connection with syste-
matic instructional activities.

Article IV
1. A license under Article II or III

may be granted only if the applica nt, in
accordance with the procedure of the
country concerned, establishes either that
he has requested, and has been denied,
authorization by the owner of the right
to make and publish the translation or to
reproduce and publish the edition, as the
case may be, or that, after due diligence
on his part, he was unable to find the
owner of the right. At the same time as
making the request, the applicant shall
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þeim upplýsingaskrifstofum innanlands
og utan, sem rætt er um í 2. mgr.

2. Ef ekki er hægt að hafa upp á eig-
anda réttarins, skal umsækjandi senda
endurrit af umsókn þeirri, sem hann
sendi þeim aðila, sem heimild hefur til að
veita leyfið, í ábyrgðarbréfi og flugpósti
til þess útgefanda, sem tilgreindur er á
verkinu, og til hverrar þeirrar upplýs-
ingamiðstöðvar innanlands og utan, sem
tilnefnd kann að hafa verið i tilkynningu
þar að lútandi, er afhent hefur verið
framkvæmdastjóranum af ríkisstjórn
þess lands, þar sem útgefandinn er tal-
inn hafa haft aðalstöðvar verzlunarfyrir-
tækis síns.

3. Tilgreina skal nafn höfundar á öll-
um eintökum af þýðingum eða eftirgerð-
um, sem út eru gefnar samkvæmt leyfi
eftir II. og III. grein. Tilgreina skal heiti
verksins á öllum slíkum eintökum. Þeg-
ar um er að ræða þýðingar, skal a. m. k.
upprunalegt heiti verksins tilgreint á öll-
um slíkum eintökum.

4.
a. Ekkert leyfi, sem veitt er samkvæmt

II. og III. grein, skal taka til útflutn-
ings á eintökum, og skulu öll slík leyfi
einungis gilda um útgáfur á þýðing-
um eða eftirgerðum, eftir atvikum, á
landssvæði þess lands, þar sem um
leyfið var sótt.

b. Með "útflutningi" í skilningi a-liðsins
er einnig átt við sendingu á eintökum
frá einhverju landssvæði til lands, sem
hefur gefið út yfirlýsingu varðandi
það landssvæði samkvæmt ákvæðum
5. mgr. I. greinar.

e, Þegar rikisstjórnin eða annar opinber
aðili í því landi, sem veitt hefur leyfi
til þýðingar samkvæmt II. grein, á
tungumál annað en ensku, frönsku
eða spönsku, sendir eintök af þýðing-
um, sem gefnar hafa verið út sam-
kvæmt slíku leyfi, til annars lands,
skal slík sending ekki teljast útflutn-
ingur í skilningi a-liðsins, ef fullnægt
er öllum eftirtöldum skilyrðum:

1) að viðtakendur séu einstaklingar
og ríkisborgarar í því landi, þar

inform any national or international in-
formation center referred to in para-
graph 2.

2. If the owner of the right cannot be
found, the applicant for a license shall
send, by registered airmail, copies of his
application, submitted to the authority
competent to grant the license, to the
publisher whose name appears on the
work and to any national or international
information center which may have been
designated, in a notification to that effect
deposited with the Director General, by
the Government of the country in which
the puhlísher is believed to have his
principal place of buisiness.

3. The name of the author shall be
indicated on all copies of the translation
or reproduction published under a license
granted under Article II or Article III.
The title of the work shall appear on all
such copíes. In the case of a translation,
the original title of the work shall appear
in any case on all the said copíes,

4.
a. No licence granted under Article II

or Article III shall extend to the export
of copies, and any such license shall
be valid only for publication of the
translation or of the reproduction, as
the case may be, in the territory of the
country in which it has been applied
for.

b. For the purposes of subparagraph (a),
the notion of export shall include the
sending of copies from any territory
to the country which, in respect of
that territory, has made a declaration
under Article I (5).

c. Where a governmental or other public
entity of a country which has granted
a license to make a translation under
Article II into a language other than
English, French or Spanish sends
copies of a translation publíshed
under such license to another country,
such sending of copies shall not, for
the purposes of subparagraph (a) be
con sider ed to constitute export if all
of the following conditions eru met:
1) the recipients are individuals who

are nationals of the country whose
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sem fullgiltur aðHi hefur veitt
leyfið, eða samtök slíkra einstak-
linga;

2) að einungis sé ætlunin að nota ein-
tökin við kennslu, til að skrifa rit-
gerðir, eða til rannsókna;

3) að sending eintakanna og eftirfar-
andi dreifing þeirra til viðtakenda
sé ekki gerð í hagnaðarskyni; og

4) að landið, sem eintökin eru send
til, hafi samið við landið, þar sem
fu'llgiltur aðili hefur veitt leyfið,
um að leyfa móttöku eða dreifingu
eða hvort tveggja, og framkvæmda-
stjórinn hafi fengið tilkynningu
um þann samning frá því landi, þar
sem leyfið var veitt.

5. Öll eintök, sem út eru gefin sam-
kvæmt leyfi eftir ákvæðum II. og III.
greinar, skulu hafa að geyma tilkynningu
á því máli, sem um er að ræða, þess efnis,
að eintökunum megi einungis dreifa í því
landi eða á þeim landssvæðum. sem leyf-
ið nær til.

6.
a. Gerðar skulu viðeigandi ráðstafanir í

hverju landi til að tryggja það,
1) að leyfið geri ráð fyrir sanngjarnri

þóknun til eiganda þýðingarréttar-
ins eða réttarins til eftirgerðar,
eftir atvikum, og sé hún í sam-
ræmi við þær fjárhæðir höfundar-
launa, sem venjulegt er að miða
við fyrir leyfi, sem frjálsir samn-
ingar eru gerðir um milli aðila í
þeim tveimur löndum, sem hlut
eiga að máli, og til að tryggja

2) greiðslu og sendingu á þóknuninni.
Ef gjaldeyrisákvæði landsins eru
til fyrirstöðu, skal hinn fullgilti
aðili gera allt, sem unnt er, með
milligöngu a'lþjóðlegra aðila, til að
tryggja sendingu þóknunar í al-
þjóðlegum gjaldeyri eða jafngildi
hans.

b. Lögleidd skulu þau ákvæði í hverju
landi, sem nauð·synlegeru til að
tryggja réttar þýðingar á verkum eða,
eftir atvikum, nákvæmar eftirgerðir
einstakra verka.

competent authority has granted
the licence, or organizations group-
ing such individuals;

2) the copies are to be used only for
the purpose of teaching, scholar-
ship or research;

3) the sending of the copies and their
subsequent distribution to recipi-
ents is without any commercial
purpose; and

4) the country to which the copies
have been sent has agreed with the
country whose competent authority
has granted the licence to alIow
the receipt, or distribution, or both,
and the Director General has been
notified of the agreement by the
Government of the country in
which the licence has been granted.

5. All copies puhlished under a license
granted by virtu e of Article II or Article
III shall bear a notice in the appropriate
language stafing that the copies are avail-
able for distribution only in the country
or territory to which the said license
applies.

6.
a. Due provision shall be made at the

national level to ens ur e
1) that the license provides, in favour

of the owner of the right of transla-
tion or of reproduction, as the case
may be, for [ust compensation that
is consistent with standards of
royalties normally operating on
licenses freely negotiated between
persons in the two countries con-
cerned, and

2) payment and transmittal of the
compensation: should national
currency regulations intervene, the
competent authority shall make all
efforts, by the use of international
machinery, to ensure transmíttal in
internationally convertíble curr-
ency or its equivalent.

h. Due provision shall be made by
national legislátion to ensure a correct
translatiori of the work, or an accurate
reproduction of the particular edition,
as the case may be.
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V. gr.
1.

a. Hvert það land, sem hefur heimild til
að gefa út yfirlýsingu um, að það
muni notfæra sér heimildina sam-
kvæmt II. grein, getur í þess stað og
um leið og það fullgildir þennan
samning eða gerist aðili að honum
1) gefið út yfirlýsingu samkvæmt

a-lið 2. mgr. 30. greinar að þvi er
varðar þýðingarrétt, ef það er land,
sem ákvæðið tekur til;

2) gefið út yfirlýsingu samkvæmt
fyrstu setningu b-liðs 2. mgr. 30.
greinar, ef það er land, sem a-liður
2. mgr. 30. greinar tekur ekki til,
og jafnvel þótt það sé ekki land
utan sambandsins.

b. Ef um er að ræða land, sem hætt er
að líta á sem þróunarland, eins og það
er skilgreint í 1. mgr. I. greinar, þá
skal yfirlýsing, sem gefin er sam-
kvæmt þessari málsgrein, gilda til
þess dags, að tímabil það er liðið, sem
við á samkvæmt II. grein.

c. Hvert það land, sem gefið hefur út
yfirlýsingu samkvæmt þessari máls-
grein, getur ekki síðar notfært sér
heimildina, sem veitt er í II. grein,
jafnvel þótt það afturkalli umrædda
yfirlýsingu.

2. Að tilskildum ákvæðum 3. mgr., get-
ur hvert það land, sem hefur notfært sér
heimildina i II. grein, ekki siðar gefið út
yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr.

3. Hvert það land, sem hætt er að telja
þróunarland samkvæmt skilgreiningunni
i 1. mgr. I. greinar, getur eigi siðar en
tveimur árum fyrir lok þess tímabils,
sem við á samkvæmt 3. mgr. I. greinar,
gefið út yfirlýsingu þess efnis, sem gert
er ráð fyrir í h-lið 2. mgr. 30. gr., fyrstu
setningu, enda þótt það sé ekki land utan
sambandsins. Skal slík yfirlýsing taka
gildi á þeim degi, sem tímabili því lýkur,
sem við á samkvæmt 3. mgr. I. greinar.

VI. gr.
1. Sérhvert sambandsland getur lýst

því yfir, þegar samningur þessi er dag-
settur, eða hvenær sem er áður en það

Article V
1.

a. Any country entitled to make a de-
claration that it will avail itself of
the faculty provided for in Article II
may, instead, at the time of ratifying
or acceding to this Act:

1) if it is a country to which Article
30-2 (a) applies, make a declara-
tion under that provision as far as
the right of translation is con-
cerned;

2) if it is a country to which Article
30-2 (a) does not apply, and even
if it is not country outside the
Union, make a declaration as pro-
vided for in Article 20-2 (b), first
sentence.

b. In the case of a country which ceases
to be regarded as a developing country
as referred to in Article 1-1, a declara-
tion made according to this paragraph
shall be effective until the date on
which the period applicable under
Article 1-3 expires.

c. Any country which has made a de-
claration according to this paragraph
may not subsequently avail itself of
the faculty provided for in Article II
even if it withdraws the said declara-
tion.

2. Subject to paragraph 3, any country
which has availed itself of the faculty
provided for in Article II may not sub-
sequently make a declaration according
to paragraph 1.

3. Any country which has ceased to
be regarded as a developing country as
referred to in Article 1-1 may, not later
than two years prior to the expiration of
the period applicable under Article 1-3,
make a declaration to the effect provided
for in Article 30-2 (b), first sentence,
notwithstanding the fact that it is not a
country outside the Union. Such declara-
tion shall take effect at the date on which
the period applicable under Article 1-3
expires.

Article VI
1. Any country of the Union may de-

clare, as from the date of this Act, and
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verður bundið af ákvæðum 1.-21. gr. og
ákvæðum þessa viðauka, að það
1) muni, ef það er land, sem væri heimilt

að notfæra sér heimildir þær, sem rætt
er um í 1. mgr. I. greinar, ef það væri
bundið af ákvæðum 1.-21. gr. og af
viðaukanum, láta gilda ákvæði II.
greinar eða III. greinar, eða beggja
greinanna, um verk, sem upprunnin
eru í landi, sem samkvæmt ákvæði
2. töluliðs fyrir neðan viðurkennir
gildi þeirra greina um þau verk, eða
er bundið af ákvæðum 1.-21. gr. og
af viðaukanum; yfirlýsing þessi getur
vísað til V. greinar í stað þess að vísa
tÍ'l II. greinar;

2) viðurkenni gildi þessa viðauka um þau
verk, sem í því landi eru upprunnin,
í löndum, sem gefið hafa yfirlýsingu
samkvæmt 1. tölulið að ofan, eða hafa
sent frá sér tilkynningu samkvæmt I.
grein.

2. Hver sú yfirlýsing, sem gefin er
samkvæmt 1. mgr., skal vera skrifleg og
afhendast framkvæmdastjóranum, Yfir-
lýsingin tekur gildi frá afhendingu henn-
ar.

SAMNINGI ÞESSUM TIL STAi)FESTU
hafa undirritaðir, sem til þess hafa fullt
umboð, undirritað hann.

Gert í París 24. júlí 1971.

at any time before becoming bound by
Articles 1 to 21 and this Appendix:
1) if it is a country which, were it bound

by Articles 1 to 21 and this Appendíx,
would be entitled to avail itself of the
faculties referred to in Article 1-1, that
it will apply the provisions of Article
II or of Article III or of both to works
whose country of origin is a country
which, pursuant to (2) below, admits
the application of those Artícles to
such works, or which is bound by
Articles 1 to 21 and this Appendix;
such declaration may, instead of re-
ferring to Article II, refer to Article V;

2) that it admits the application of this
Appendix to works of which it is the
country of ori gin by countries which
have made a declaration undir (1)
above or a notification under Article I.

2. Any declaration made under para-
graph 1 shall be in writing and shall be
deposited with the Director General. The
decláration shall become effective from
the date of its deposit.

IN WITNESS WHEREOF, the under-
signed, being duly authorized thereto,
have signed this Act.

Done at Paris on July 24, 1971.
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