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Umsögn um 333. mál á 145. löggjafarþingi; Frumvarp til laga um breyting á höfundalögum 
nr. 73/1972 með síðari breytingum (endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda og 
samningskvaðir)

Fjölís, hagsmunafélag samtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta 
höfundaréttar og nýtt eru með Ijósritun eða annarri hliðstæðri eftirgerð rita, lýsir almennri 
jákvæðni með frumvarp til laga um breyting á höfundalögum nr. 73/1972 með síðari 
breytingum. Aðildarsamtök Fjölíss eru sjö og meðlimir þeirra eru tæplega 10.000 talsins.

Félagið hefur á undanförnum misserum orðið vart við auknar kröfur um aðgengi og 
nýtingarmöguleika að höfundaréttarvörðu efni. Á það ekki síst við um notkun í skólastarfi þar 
sem snjalltæki af ýmsum toga hafa verið að ryðja sér til rúms í kennslu með nýjum 
notkunarmöguleikum. Ákvæði frumvarpsins um samningskvaðir veita þannig tækifæri til 
hagnýtingar höfundaréttarvarins efnis með löglegum hætti, að því gefnu að gerðir séu 
samningar um notkunina sem endurspegla þarfir notenda.

Afar mikilvægt er að höfundalög taki breytingum í takt við tækninýjungar og síauknar kröfur 
um aukið aðgengi. Með frumvarpinu eru tekin mikilvæg skref í þá átt að auka aðgengi að 
menningararfi þjóðarinnar. Ákvæði um samningskvaðir (6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. og 15. g r .) 
gera það aðgengi kleift án þess að skert séu réttindi rétthafa. Með því er jafnframt tekið 
mikilvægt skref í þá átt að samræma ákvæði íslenskra höfundalaga sambærilegum lögum 
nágrannalandanna en slíkt eykur möguleika á samstarfi rétthafasamtaka þvert á landamæri og 
eykur enn á lögmætt aðgengi að efni og upplýsingum.

Þegar Fjölís barst beiðni um umsögn frá nefndasviði Alþingis hafði þegar farið fram umræða 
um málið í þingsal. Við 1. umræðu, sem fram fór þann 17. nóvember s.l. tóku til máls fulltrúar 
Pírata, auk menntamálaráðherra. í tilefni af málflutningi Pírata við það tilefni eru gerðar, fyrir 
hönd stjórnar Fjölíss, alvarlegar athugasemdir og hér með komið á framfæri leiðréttingum um 
stöðu mála hérlendis, einkum hvað varðar innheimtusamtök höfunda og samningskvaðir.

í málflutningi Pírata mátti finna ýmsar frásagnir um meint misrétti í garð höfunda sem 
höfundar hérlendis og samtök þeirra kannast ekki við. Svo virðist gagnrýni þeirra beinist 
einkum að engilsaxnesknum rétti og fyrirkomulagi sem þróast hefur í þeim löndum sem hann 
byggir á, hugsanlega einkum Bandaríkjunum.

Svo virðist sem gagnrýni Pírata beinist einkum að sex atriðum:

a. að réttindi höfunda og innheimtusamtaka geti ekki farið saman
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b. að staða milliliða s.s. rétthafa (annarra en höfunda), útgáfufyrirtækja, 
innheimtusamtaka og annarra milliliða sé of sterk, á kostnað höfunda

c. að höfundalög tryggi ekki réttindi höfunda nægjanlega og höfundar séu neyddir til að 
vera í innheimtusamtökum

d. að samningskvaðaleyfi (e. extended collective licensing) séu ný af nálinni
e. að samningskvaðaleyfi snúist um að innheimtusamtök taki rétt af höfundum
f. að tilskipun Evrópusambandsins 2014/26/EU muni leiða til úreldingar þess 

fyrirkomulags sem viðhaft er á Norðurlöndunum og víðar

Athugasemdir við ofangreindri gagnrýni á framkomið frumvarp til breytinga á 
höfundalögum og fyrirkomulag innheimtu, vegna notkunar höfundaréttarvarins efnis 
hériendis, eru eftirfarandi;

a. að réttindi höfunda og innheimtusamtaka geti ekki farið saman

Fjölís er hagsmunafélag samtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta 
höfundaréttar og nýtt eru með Ijósritun eða annarri hliðstæðri eftirgerð rita. Aðild að félaginu 
eiga sjö samtök:
Blaðamannafélag íslands sem telur 640 meðlimi 
Félag íslenskra bókaútgefenda sem telur 43 forlög 
Hagþenkir sem telur 640 meðlimi 
Myndstef sem telur um 2000 meðlimi 
Rithöfundasamband íslands sem telur 446 meðlimi 
Samband íslenskra tónbókaútgefenda sem telur 15 meðlimi 
STEF sem telur 6.700 meðlimi.

Með aðild að Fjölís veita samtökin félaginu umboð, f.h. sinna meðlima, til að gera samninga 
um endurgjald fyrir afritun höfundaréttarvarins efnis. Félagið fer því ekki með bein réttindi yfir 
höfundaréttarvörðu efni og samningsumboð þess takmarkast alltaf af vilja höfunda og 
samtaka þeirra. Samtals fer Fjölís með umboð tæplega 10.000 ísienskra höfunda og tæplega 
60 bókaútgefenda. Það eru höfundar sjálfir sem leggja línurnar og félagið, jafnvel þó það sé 
sjálfstæður milliliður, lýtur í öllu vilja hinna eiginlegu rétthafa, fulltrúa 
höfundaréttarsamtakanna, sem skipa stjórn félagsins og fulltrúaráð. Til viðbótar hefur félagið 
gert gagnkvæmnisamninga við tæplega 30 erlend ríki um samskonar samningsgerð afritunar 
á höfundaréttarvörðu efni. Undir þá samninga fellur efni frá milljónum höfunda þessarra 
tæplega 30 þjóðlanda til viðbótar.

Lagarammanum, þá einkum ákvæðum um innheimtusamtök og samningskvaðaleyfi er 
eingöngu ætlað að setja þær skorður sem nauðsynlegar eru til að tryggja að höfundar haldi 
öllum sínum réttindum en jafnframt að unnt sé að gera hagkvæma og skilvirka leyfissamninga 
fyrir þeirra hönd. Þeir höfundar sem af einhverjum ástæðum vilja banna afritun verka sinna er 
á hvaða tíma sem er heimilt að draga þau út úr efnisskránni. Af þeim tugum eða hundruðum 
þúsunda íslenskra verka sem samningarnir ná til hafa tvö verk verið dregin út úr efnisskránni 
frá stofnun Fjölíss árið 1985. Óánægja höfunda með fyrirkomulagið er því ekki meiri en svo.
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Þetta fyrirkomulag uppfyllir með öllu kröfur alþjóðasáttmála á sviði höfundaréttar, þriggja 
þrepa prófið og annars konar kröfur sem gerðar eru í slíkum sáttmálum, höfundum til verndar.

Sem dæmi um leyfissamning sem Fjölís hefur gert við notendur er samningur félagsins við 
menntamálaráðuneytið vegna afnota á höfundaréttarvörðu efni í skólum. Sá samningur er 
gerður fyrir hönd allra aðildarsamtaka Fjölíss, hvort heldur sem er tónskálda, textahöfunda, 
rithöfunda, blaðamanna, kennsluefnishöfunda eða myndhöfunda. Með samningnum fá 
skólarnir heimild til að afrita efni allra þessara höfunda, íslenskra og erlendra til notkunar í 
kennslustarfinu. Þannig falla undir leyfissamninginn kaflar úr bókmenntaverkum, Ijósmyndir 
af listaverkum, teikningar af hlutum mannslíkamans, nótur og lagatextar, greinar úr blöðum 
og tímaritum og í raun allt efni sem unnt er að afrita. Ef ekki væri fyrir þennan samning þyrftu 
kennarar, og eftir atvikum nemendur, að afla heimilda frá hverjum og einum höfundi tiltekins 
verks sem ætlunin er að nota við kennsluna. Fjöldi starfsfólks við kennslu í skólum landsins 
telur tæplega 9.000 manns. Höfundar í rétthafasamtökum hérlendis er um 10.000 og Fjölís 
hefur gert gagnkvæmnisamninga við tæplega 30 erlend ríki. Vanti leyfishafa heimild fyrir efni 
frá Zimbabwe, Nýja Sjálandi, Víetnam, Bandaríkjunum, Þýskalandi, Norðurlöndunum, Hong 
Kong eða öðrum ríkjum, þá er það innifalið í samningnum.

b. að staða milliliða s.s. rétthafa íannarra en höfunda), útgáfufyrirtækja, 
innheimtusamtaka og annarra milliliða sé of sterk, á kostnað höfunda

Af málflutningni Pírata má skilja að hérlendis séu starfræktir einhvers konar milliliðir sem fari 
í raun með höfundarétt höfunda og hirði stóran hluta þeirra tekna sem innheimtar eru fyrir 
notkun efnisins. Svo er ekki. Höfundar framselja ekki réttindi sín til bókaforlaga eða annarra 
milliliða. Forlagið fer þannig ekki með höfundarétt Arnaldar Indriðasonar eða Hugleiks 
Dagssonar. Útgáfusamningar milli höfunda og útgefenda eru frjálsir samningar um tekju- og 
kostnaðarskiptingu vegna framlags hvors um sig við útgáfu, kynningu og sölu verka. Höfundar 
framselja heldur ekki réttindi til innheimtusamtaka. Þeir fela þeim að innheimta fyrir sig gjald 
vegna notkunar á efni þeirra og setja sjálfir leikreglur um slíka samningsgerð. Með 
framlögðum breytingum á höfundalögum er ekki verið að færa útgefendum eða öðrum 
milliliðum nein meiri réttindi á kostnað höfunda eins og skilja má af málflutningi Pírata. Þvert 
á móti nýta höfundar sér frelsi sitt til að ráðstafa eigin réttindum eins og þeim sjálfum hentar. 
Það er því erfitt að sjá að hverju gagnrýni Pírata beinist í raun varðandi fyrirkomulag hérlendis 
og fram komið lagafrumvarp.

Allt tal um að hinum s.k. "rétthafarétti" hafi verið fengið of mikið vægi á því ekki við hérlendis 
en kann að eiga við um engilsaxneskan rétt. Því er haldið fram af hálfu Pírata að með 
breytingum á höfundalögum sé verið að veikja stöðu höfunda og styrkja stöðu sterkra 
útgáfufyrirtækja, dreifingaraðila eða annarra sem hafa fengið réttinn keyptan eða höfundar 
hafi afsalað sér honum. Píratar hafa hins vegar ekki svarað því hverjir þessir milliliðir eru á 
íslandi. Hverjir eru þeir? Hvaða rétt hafa þeir keypt? Hvaða höfundar hafa neyðst til að afsala 
höfundarétti sínum til þeirra? Svarið er engir. Þessir milliliðir eru ekki til, hvorki í formi 
innheimtusamtaka, dreifingaraðila eða annarra milliliða.
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Innheimtusamtök á íslandi eru samtök höfunda og samtaka þeirra sem kosið hafa að 
sameinast um innheimtu tekna vegna notkunar á höfundaréttarvörðu efni af 
hagkvæmniástæðum. Þar sem þeir fara sjálfir með ráðstöfunarrétt yfir eigin efni og málefnum 
er þeim það frjálst og lagaramminn gerir ekki ráð fyrir neins konar framsali á réttindum. Þannig 
verða engar tekjur verða eftir hjá innheimtusamtökunum eftir að rekstrarkostnaður þeirra 
hefur verið greiddur. Hið norræna módel um kollektífa innheimtu og kollektífa úthlutun 
lágmarkar einnig rekstrarkostnað og hámarkar heildarhagsmuni höfunda. Innheimtusamtökin 
þurfa hins vegar viðurkenningu menntamálaráðuneytisins til að geta starfað með þessum 
hætti í þágu höfunda og þurfa að fylgja reglum t.d. um gegnsæi og jafnræði. Þess vegna hafa 
allir höfundar, óháð aðild sinni að höfundaréttarsamtökum, jafnan aðgang að sjóðum 
samtakanna, af því sjóðirnir eru til komnir vegna innheimtu sem á rætur að rekja til 
heildarsafns verka. Hins vegar eiga tæplega 10.000 höfundar aðild að höfundaréttarsamtökum 
hérlendis og því ekki margir sem út af standa.

c. að að höfundalög tryggi ekki réttindi höfunda nægjanlega og höfundar séu neyddir til 
að vera í innheimtusamtökum

Píratar segja nýja höfunda eiga í vanræðum með að fá greitt fyrir störf sín vegna þess að 
rétthafar, útgáfufyrirtækin, innheimtusamtökin og aðrir milliliðir séu á þeirri skoðun að 
höfundar hafi það of gott. Með öðrum orðum hirtu tekjur þeirra til sín. ítrekað er að hérlendis 
eru ekki starfræktir milliliðir sem fara með eiginlegan höfundarétt eða hirða tekjur af 
höfundum. Innheimtusamtök hérlendis gera kollektífa samninga um endurgjald fyrir 
afritun/notkun höfundaréttarvarins efnis, draga frá raunkostnað við samningsgerðina og 
úthluta afganginum til samtaka höfunda. Þeirra eigin samtök setja sér svo reglur um úthlutun 
þeirra fjármuna. Hér maka engir milliliðir því krókinn og engar áætlanir eru um slíkt í frumvarpi 
til breytinga á höfundalögum.

Píratar virðast einnig hafa áhyggjur af meintum skorti á félagafrelsi og telja að höfundar séu 
neyddir til að ganga í innheimtusamtök. Því fer fjarri lagi. Tæplega 10.000 höfundar eiga hins 
vegar aðild að höfundaréttarsamtökum sem þeir sjálfir hafa sótt um að vera í. Sum þeirra eru 
bæði hagsmunasamtök og innheimtusamtök. Samtökin, fyrir þeirra hönd, innheimta 
endurgjald vegna afritunar eða annarar notkunar efnis þeirra, eftir atvikum í gegnum aðild að 
Fjölís. Allir höfundar, óháð aðild að höfundaréttarsamtökum, eiga sama aðgang að þeim 
sjóðum sem verða til við innheimtuna. Það er því engum gert að ganga til liðs við samtök sem 
þeir kjósa ekki að eiga aðild að, til að eiga rétt á þeim fjármunum sem innheimtir eru fyrir 
afritunina/notkunina. Það er grundvöllur þess að innheimtusamtökin fái starfað. Höfundar 
sem ekki eiga aðild að höfundaréttarsamtökum eru þannig í öilum tilvikum, jafnvel eða betur 
settir en höfundar innan samtaka.

d. að samningskvaðalevfi (e. extended collective licensing) séu ny af nálinni

Píratar virðast telja að ákvæði um samningskvaðir séu ný af nálinni. Svo er ekki. Heimildin til 
að semja koliektíft um afritun höfundaréttarvarins efnis fyrir höfunda allra aðildarsamtaka 
Fjölíss hafa verið í höfundalögunum frá árinu 1992. Þau þekkjast víða erlendis líka en ekki alls 
staðar. Það að kalla leyfin samningskvaðaleyfi er hins vegar nýjung og er breytingunni á heiti
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þeirra eingöngu ætlað að skýra og skerpa á því hvað um ræðir. Engar efnislegar breytingar 
verða á rétti höfunda til að ráðstafa sínum réttindum að vild, eftir atvikum í gegnum 
höfundaréttarsamtök sem þeir eiga aðild að eða með því að banna afritun efnisins.

e. að samningskvaðaleyfi (e. extended collective licensing) snúist um að 
innheimtusamtök taki rétt af höfundum

Hér á landi bindast höfundar samtökum sem sameinast í félag sem gerir leyfissamninga fyrir 
þau öll í hagræðingarskyni. Höfundar sjálfir í gegnum sín rétthafasamtök hafa allt frá árinu 
1992 sjálfir lagt upp forsendur samninga, takmarkanir og heimildir. Fjölís, eða önnur 
innheimtusamtök fylgja eingöngu þeim samþykktum sem höfundar sjálfir, í gegnum sín 
rétthafasamtök setja og hefur engar sjálfstæðar heimildir til að ráðstafa réttindum þeirra. 
Engar breytingar verða á því, verði frumvarp það sem nú hefur verið lagt fram, að veruleika. 
Samningskvaðaleyfin uppfylla öll skilyrði alþjóðlegra sáttmála sem ísland á aðild að því með 
þeim eru réttindi höfunda til að ráða sjálfir yfir verkum sínum tryggð. Þeir hafa sama aðgang 
að innheimtum tekjum, óháð því hvort þeir eiga aðild að höfundaréttarsamtökum eða ekki og 
rétturinn til að undanskilja verk sín efnisskrá slíkra leyfa verður áfram til staðar. Nákvæmlega 
ekkert mun breytast og ekki verður með neinum hætti gengið á réttindi höfunda og þeirra 
heildarhagsmuni.

Samningskvaðaleyfin eru hins vegar bráðsnjallt form til að hámarka arðsemi og 
heildarhagsmuni höfunda með því að gera einn samning fyrir hönd marga höfunda til handa 
mörgum leyfishöfum og þannig einfalda hlutina fyrir alla aðila, ekki síst notendur. Þau auka 
lögmætt aðgengi að höfundaréttarvörðu efni til muna, komist notendur og rétthafar að 
samkomulagi um forsendur notkunar. Því ættu Píratar að fagna. Þau tryggja líka að höfundar 
fá eitthvað fyrir sinn snúð, sem aftur er ítakti við það sem Píratar halda á lofti, þ.e. að höfundar 
skuli fá greitt fyrir verk sín.

f. að tilskipun Evrópusambandsins 2014/26/EU muni leiða til úreldingar þess 
fyrirkomulags sem viðhaft er á Norðurlöndunum og víðar

í málflutningi Pírata er einnig að finna efasemdir um að hið norræna kerfi standist tilskipun 
Evrópusambandsins 2014/26/EU á þeim grundvelli að þar verði bönnuð takmörkun á 
samkeppni milli innheimtusamtaka. Undirbúningur að innleiðingu tilskipunar 
Evrópusambandsins 2014/26/EU er í fullum gangi hér á landi sem og í nágrannalöndunum sem 
byggja á nákvæmlega sama kerfi varðandi innheimtusamtök og við. Hið rétta er að í henni er 
ekki falin neins konar tilraun til að leggja innheimtusamtök höfunda niður eða umbylta því 
kerfi sem komið hefur verið upp á Norðurlöndum. íslensk innheimtusamtök uppfylla nú þegar 
flest skilyrði sem þar er lagt upp með, enda um að ræða sanngjarnt og skilvirkt kerfi sem fylgt 
er eftir af festu undir vökulu auga yfirvalda.
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Að lokum.

Óljóst er á hvaða vegferð Píratar eru í málfutningi sínum um framkomið frumvarp til breytinga 
á höfundalögum enda gagnrýni þeirra ekki í samræmi við íslenskan veruleika. Er þess óskandi 
að skoðun þeirra sé tilkominn vegna vankunnáttu á íslenskum höfundarétti en ekki af 
ásetningi. íslensk höfundalög og fyrirkomulag innheimtumála þjóna hagsmunum höfunda vel 
og eru hluti af réttindum þeirra til að ráðstafa sínum málum að eigin geðþótta. 
Innheimtusamtök eru þeirra eigin samtök og þeir sjálfir stýra þeim. Fyrirkomulagið er ódýrt og 
skilvirkt, sanngjarnt og gegnsætt og það hámarkar hagsmuni allra hlutaðeígandi. 
Samningskvaðaleyfin eru þannig til hagsbóta fyrir alla hagsmunaaðila. Notendur fá lögmætan 
aðgang að höfundaréttarvörðu efni og höfundar fá greitt fyrir sitt efni, séu gerðir 
leyfissamningar um notkunina. í takt við þá stefnu Pírata að auka aðgengi að upplýsingum 
gætu menn haldið að þeir fögnuðu hinum sérnorrænu tækifærum til að auka slíkt aðgengi á 
einfaldan hátt sem hentar einnig höfundum? Ekki síst þar sem hinar innblásnu ræður í þinginu 
eru haldnar til stuðnings höfundum? Þvert á móti ráðast Píratar á það kerfi sem höfundar hafa 
komið sér upp um eigin réttindi og stjórna sjálfir að öllu leyti.

Tillögur Pírata um að heimildum innheimtusamtaka sem hafa heimild til að semja fyrir hönd 
rétthafa sé fyrirkomið í sérstökum lögum eru óskiljanlegar. Höfundarnir sjálfir reka sín samtök, 
skipa stjórnir þeirra og ákveða hvernig þeirra hag er best fyrirkomið. Þeir hafa sjálfir ákveðið 
að það sé beinlínis hagur höfunda að starfrækt séu innheimtusamtök sem hafa þeirra umboð 
til að semja um afnot af höfundaréttarvörðu efni með heildarleyfissamningum sem kallast 
munu samningskvaðaleyfi ef frumvarpið verður að lögum. Þess vegna er líka eðlilegt að um 
þau sé fjallað í höfundalögum.

í máli Pírata kemur fram að flokkurinn hafi mikla sérþekkingu og áhuga á þessum málum og er 
sérstaklega vitnað til alþjóðahreyfingar Pírata. Það kann vel að vera. Það er hins vegar ekki þar 
með sagt að öll gagnrýni sem ættuð erfrá alþjóðahreyfingu Pírata sé viðeigandi á íslandi. Taka 
þarf tillit til aðstæðna eins og þær hafa þróast hérlendis áður en menn gagnrýna réttinn á 
forsendum sem eru langt frá því að vera í samræmi við íslenskan veruleika. Skoða ber gagnrýni 
Pírata í því Ijósi að ekki er um að ræða lýsingu á hagsmunum íslenskra höfunda og hinn meinti 
stuðningur sem Píratar segjast sýna höfundum með þeim málflutningi sem átti sér stað við 1. 
umræðu málsins er beinlínis andstæður þeirra hagsmunum.

"Vondi kallinn" sem Píratar kjósa að teikna upp á vegg Alþingis um þessar mundir er ekki til á 
íslandi og fórnarlömb hans því ekki annað en hugarburður,

Að lokum er allsherjar- og menntamálanefnd boðið upp á samræðu og til frekari kynningar á 
ofangreindu, og/eða einstökum þingmönnum, eftir hentugleika.

f.h. stjórnar Fjölíss
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