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IMMI stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi veitir hér umsögn um mál 702 - um breytingu á 
höfundalögum.

Bendir stofnunin á að höfundaréttarlög þarfnast lengri tíma til yfirferðar og hvetur stofnunin til þess 
að horft sé til breytinga á lagasetningu í þessum efnum í Evrópu sem nú er í undirbúningi.

Í 1. gr. frumvarpsins segir:
,,Með þeim takmörkunum sem í lögum þessum greinir hefur höfundur einkarétt til að gera eintök af 
verki sínu og til að gera það aðgengilegt almenningi í upphaflegri eða breyttri mynd, í þýðingu eða 
annarri aðlögun, í annarri tegund bókmennta eða lista eða með annarri tækni.
Eintakagerð telst sérhver bein eða óbein, tímabundin eða varanleg gerð eintaks af verki, í heild eða 
af hluta þess, með hvaða aðferðum sem er og í hvaða formi sem er. Það telst m.a. eintakagerð ef 
verk er flutt yfir á miðil sem nota má til endurmiðlunar.”

Stofnunin hefur áhyggjur af þessari grein, en ætla má að samkvæmt þessu sé réttur til blöndunar (e. 
remix) ekki til staðar, né réttur til að vitna í verk, né þá heldur réttur til að hæðast að verki (e. 
parody) sem getur verið samblanda af bæði blöndun og tilvitnun, þó svo slíkt væri ekki gert í 
fjárhagslegum tilgangi. Hér er því um að ræða gríðarlega takmörkun á tjáningar- og 
upplýsingafrelsi, sem hefur einnig menningarleg þrengingaráhrif.

Í 9. gr. frumvarpsins segir:
,,Heimilt er stofnunum á vegum ríkis og sveitarfélaga og öðrum stofnunum sem starfa í 
almannaþágu og ekki í fjárhagslegum tilgangi að gera með mynd- eða hljóðupptöku eintök af 
verkum, sem hljóðvarpað er eða sjónvarpað eða gerð aðgengileg í dreifikerfi fjölmiðlaveitu með 
þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að þeim á þeim stað og á þeirri stundu sem hann 
sjálfur kýs, til nota fyrir blinda, sjónskerta og heyrnarlausa, enda sé fullnægt skilyrðum um 
samningskvaðaleyfi skv. 26. gr. a. Þess háttar upptökur má aðeins nota innan stofnunar sem 
samningur tekur til, sbr. 26. gr. a.”

Stofnunin telur mjög jákvætt að verk séu gerð aðgengileg einstaklingum sem eru blindir, sjónskertir 
og heyrnarlausir og telst slíkt til mannréttinda og rétt til upplýsinga. En sé slíkt skilyrt við veru 
viðkomandi innan stofnunar, hvort sem um ræðir húsakyni stofnunar eða vefsíðu stofnunar, er það 
gríðarlega takmarkandi. Leggur stofnunin til að síðasta setning 9. gr. verði felld brott. Mælir 
stofnunin með tæknilegu hlutleysi (e. technological neutrality) þegar kemur að miðlun verka, en
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mælt er sérstaklega með því í skýrslu sem nýverið kom út á vegum Evrópuþingsins um 
höfundaréttarlög og réttindi í upplýsingasamfélagi.1

Í 12. gr. frumvarpsins segir:
,,Útvarpsstöðvum er heimilt, ef fullnægt er skilyrðum um samningskvaðaleyfi skv. 26. gr. a, að nota 
verk úr safni sínu til endurútsendingar og gera þau aðgengileg þannig að hver og einn geti fengið 
aðgang að verkunum á þeim stað og á þeirri stundu sem hann sjálfur kýs, sem og til þess að gera 
eintök af verkunum sem nauðsynleg eru í því skyni að senda þau út eða gera þau aðgengileg. 
Ákvæði þessarar greinar gildir einungis um verk sem send hafa verið út fyrir gildistöku laga þessara 
og teljast til eigin framleiðslu viðkomandi útvarpsstöðvar.
Höfundur getur bannað útvarpsstöð að hagnýta verk sitt með þeim hætti sem heimilað er í 1. mgr.”

Á að skilja ætlan þessarar greinar sem svo að höfundur verks geti bannað notkun eða flutning síns 
verks þrátt fyrir að útvarpsstöð greiði fyrir notkun verksins samkvæmt gjaldskrá? Greinin er nokkuð 
óljós, en ef sá skilningur er réttur hlýtur það að vera afskaplega frumstætt að höfundum sé kleift að 
banna útvarpsstöðvum flutning eða miðlun á verkum sínum þó höfundur fái greitt fyrir afnotin.

Í 14. gr. frumvarpsins segir:
,,Þóknun fyrir notkun sem fer fram á grundvelli samnings um samningskvaðaleyfi skv. 26. gr. a skal 
ákvörðuð með sama hætti gagnvart öllum þeim höfundum sem samningskvaðaleyfið tekur til hvort 
sem þeir eru innan eða utan þeirra rétthafasamtaka sem eru aðilar að samningnum.
Þeir höfundar sem rétthafasamtök koma ekki fram fyrir geta gert kröfu til þess að fá 
einstaklingsbundna þóknun fyrir not á grundvelli samningskvaðaleyfisins þó að slíkur réttur komi 
hvorki fram í samningi samtakanna um samningskvaðaleyfi við notanda né í reglum samtakanna 
um þóknun. Ákveða má fjárhæð einstaklingsbundinnar þóknunar samkvæmt ákvæðum 57. gr.
Kröfu um slíka þóknun verður einungis beint að samtökunum og skal hún vera skrifleg. 
Rétthafasamtök sem eru aðilar að samningi sem veitir samningskvaðaleyfi skv. 26. gr. a skulu birta 
upplýsingar á viðeigandi hátt um að slíkur samningur hafi verið gerður ásamt upplýsingum sem 
nauðsynlegar eru til þess að rétthafar sem ekki eru í samtökunum geti gert kröfur um þóknun.
Kröfur um þóknun, sem samtök sem hafa hlotið viðurkenningu skv. 4. mgr. 26. gr. a kunna að gera 
á hendur notendum vegna hagnýtingar verka skv. 23. gr. a, skulu allar gerðar á sama tíma og vera 
skriflegar.
Kröfur um þóknun fyrir hagnýtingu verka samkvæmt samningskvaðaleyfi fyrnast á fjórum árum frá 
því að hagnýtingin átti sér stað. Skrifleg krafa, sbr. 2. og 4. mgr., rýfur fyrningarfrestinn.”

Stofnunin lítur hér til skýrslu Evrópuráðsins vegna umsagna almennings við höfundaréttarlög, sem 
fékk yfir 10 þúsund umsagnir. Þar voru höfundar næst stærsti svarendahópurinn og kvörtuðu þar 
yfir skorti á gagnsæi í samningskvöðum sem veikir stöðu þeirra. Höfundar kölluðu eftir auknu 
gagnsæi við gerð samningskvaða á milli höfunda og rétthafa.2
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Stofnunin áréttar að um mjög viðamikil mál er að ræða og þarfnast þau ítarlegrar yfirferðar. Mun 
stofnunin taka því fagnandi að fá tækifæri til að veita frekari umsagnir og ráðleggingar, sé eftir 
þeim óskað, ef þessi mál fá þann úrvinnslutíma er þau þurfa. Þá bendir stofnunin aftur á það að 
verið er að vinna að úrbótum á höfundaréttarlögum í Evrópu um þessar mundir en sú vinna sem þar 
er í framkvæmd getur einnig nýst vel við vinnu þessara mála hér á landi.
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