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Athugasemd vegna Stjórnarfumvarps, höfundalög 701. mál (EES-reglur, lengri verndartími 
hljóðrita). — Þskj. 1175.

Í frumvarpinu er meðal annars sagt: "Höfundaréttur helst uns 70 ár eru liðin frá næstu 
áramótum eftir lát höfundar" og "Listflytjandi getur sagt upp samningi um framsal réttinda til 
hljóðrits af listflutningi sínum til framleiðanda hljóðrits þegar 50 ár eru liðin frá útgáfu þess 
eða, ef hljóðrit hefur ekki verið gefið út, þegar 50 ár eru liðin frá að það var birt [...]"

Nú má spyrja, hvaða lög voru gefin út árið 1945? Án þess að glöggva eftir því, reynið að 
svara. Það eru nú bara 70 ár síðan það var og þetta var meira að segja mjög merkilegt ár í 
nýliðinni mannkynssögu - lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Það hljóta að vera fullt af 
merkilegum verkum sem voru gefin út það ár sem eru rétt nú að renna úr höfundaréttti. Nei, 
annars. Viðkomandi höfundur þarf að hafa látist á því ári til þess að lögin hans séu að ganga í 
opna eign. Hvaða lög koma þá til greina? Hvernig getur listflytjandi sagt upp samningi eftir 
andlát?

Hvaðan kemur þessi 70 ára krafa annars? Eða 50 ára krafan sem er nú þegar í gildi? Frá 
höfundi? Hann er auðvitað löngu dauður. Frá einhverjum sem eru að hagnast á verkum hans?
Í frumvarpinu segir: "Í frumvarpi að verndartímatilskipuninni sem kynnt var 2008 kom fram 
að hljómplötuiðnaðurinn hefði orðið fyrir tekjutapi og gæti þar af leiðandi í minna mæli en 
áður sett fjármuni í að styðja við útgáfu hjá upprennandi tónlistarmönnum. Í rökstuðningi með 
frumvarpinu kom fram að lenging verndartíma myndi auka tekjur hljómplötuframleiðenda á 
nýjan leik og þannig styðja við að fjármunir væru settir í að styðja við tónlistarferil hjá nýju 
hæfileikafólki"

Iðnaður á engan rétt á lagalegri vernd tilveru sinnar. Þegar ný tækni og nýjar aðferðir koma 
fram þá á fyrri iðnaður einfaldlega að leggjast af. Annars væru munkar enn í klaustrum að 
skrifa bækur, hafnarverkamenn að landa vörum úr skipum í stað gáma og morse kóðinn væri 
enn notaður í rafrænum samskiptum.

Mjög fá verk lifa arðbæru lífi í 70 ár eftir andlát síðasta höfundar. Með því að lengja (í stað 
þess að stytta) verndartímabilið þá er verið að huga að hagsmunum örfárra aðila, augljóslega 
annarra en höfunda og hamla nýsköpun vegna þess að gríðarlega mikið af nýsköpun er 
endurgerð/betrumbæting eldri verka. Með þessari lengingu á verndartímanum er verið að 
takmarka ný verk gríðarlega mikið vegna þess að fjöldi verka sem þarf mögulega að taka tillit 
til, svo ekki sé brotið á höfundarétti, margfaldast. Áratugir af uppfinningum hrannast upp án 
þess að hægt verði að byggja ofan á þeirri reynslu og bæta. Lagalegt haft á sköpun og þróun.

Þessi lög eru skref afturábak. Breytið 70 ár í 20 ár frá birtingu (ekki andláti).
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